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Janeiro vai começar de forma mansa para o IEM. Por uma vez, nestes conturbados meses, tal não se deve à pandemia. Os
primeiros meses de quase todos os anos civis para o IEM costumam ser menos agitados, quando se preparam… Ler mais

DESTAQUES IEM IEM HIGHLIGHTS
MEDIEVALISTA n.º 29 – Novo número já disponível online
+ info.

IEM aceita candidaturas ao Programa de Estímulo ao Emprego Científico Individual FCT, na área dos Estudos Medievais
Envio de candidaturas até 05.02.2021
+ info.

Judit Gutierrez de Armas, investigadora do IEM, ganha prestigiado prémio de investigação espanhol
+ info.

OS ESTUDOS MEDIEVAIS CONTINUAM NA REDE MEDIEVAL STUDIES KEEP (NET)WORKING ON THE NET
Seminário de Estudos Medievais
"Los monasterios jerónimos en el panorama de la arquitectura monástica peninsular. Un puente entre dos mundos" – Eduardo
Carrero Santamaría (Universitat Autònoma de Barcelona)
13.01.2021 | 17:00 | Sessão via Zoom

+ info.
EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS
Extensão da Mostra Documental “Dominus Rex – as inquirições medievais dos reis de Portugal”
20.10.2020 – 19.01.2021 | Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo | Entrada Livre
+ info.

FORMAÇÃO TUITION
Oferta lectiva do IEM para o segundo semestre de 2020-2021
+ info.

Curso de Ano Novo “A Filosofia Política na História da Baixa Idade Média (ss. XII-XV)”
25.01.2021 – 05.02.21 | Inscrições até 03.01.2020 | Sessões via Zoom
+ info.

Curso para Guias Intérpretes "O quotidiano monástico Cisterciense. Séculos XII - XVI"
01.02.2021 – 12.02.2021 | Sessões via Zoom
+ info.

CALLS FOR PAPERS CALLS FOR PAPERS
RURALIA XIV Conference - “Household goods in the European Medieval and Early Modern countryside”
Prazo limite / submission deadline: 15.01.2021
+ info.

Webinar Early Medieval Bioanthropology 2021. New approaches to Early Medieval funerary contexts in the Centre and North
of the Iberian Peninsula
Prazo limite / submission deadline: 31.01.2021
+ info.

Pequenas Cidades e Saúde (da Idade Média à Época Contemporânea) – Assistência Médica, Instituições Sanitárias, Políticas
Urbanas de Higiene
Prazo limite / submission deadline: 10.03.2021
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR A RESEARCHER A MONTH
André Vitória
+ info.
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