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Depois de um estimulante e multifacetado Outubro, e na antecipação de um Dezembro muito
preenchido, o Novembro de 2020 chega sob o signo da acalmia. Ler mais

OS ESTUDOS MEDIEVAIS CONTINUAM NA REDE MEDIEVAL STUDIES KEEP (NET)WORKING ON THE
NET
Seminário de Estudos Medievais
"O papel da história nas Cantigas de Santa Maria na Península Ibérica: inspiradora de novos
milagres ou destino de velhos prodígios?" - Manuel Negri (Univ. Santiago de Compostela)
04.11.2020 | 16:00 | Sessão via Zoom
+ info.

Colóquio “O Feminino nos Arquivos”
16.11.2020 – 18.11.2020 | Sessões via Microsoft Teams
+ info.

Colóquio internacional “Research in Medieval Studies – Production and Commerce in Europe,
1100-1550”
26.11.2020 – 27.11.2020 | Sessões via Zoom
+ info.

EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS
Mostra Documental “Dominus Rex: as inquirições medievais dos reis de Portugal”
20.10.2020 – 23.11.2020 | Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo | Entrada Livre
+ info.

EDIÇÕES IEM IEM EDITIONS
Abastecer a Cidade na Europa Medieval / Provisioning Medieval European Towns – Amélia
Aguiar Andrade e Gonçalo Melo da Silva (eds.)
+ info.

UM MÊS, UM PROJECTO A PROJECT A MONTH
WORCK: Worlds of Related Coercions in work (Cost Action CA18205)
+ info.

UM MÊS, UM INVESTIGADOR A RESEARCHER A MONTH
Catarina Fernandes Barreira
+ info.

Esta mensagem está de acordo com a Legislação Europeia sobre o envio de mensagens: qualquer mensagem deverá estar claramente identificada com os dados do emissor e deverá proporcionar ao
receptor a hipótese de ser removida da lista. Para o seu endereço electrónico ser removido da nossa lista, basta que nos responda a esta mensagem colocando a palavra “Remover” no assunto.
This message is in accordance with European legislation on the deployment of online messaging; any message must be clearly identified with the information of the sender and to the receiver should be offer
the possibility of being removed from the list. For your email address to be removed from our list, simply reply to this message putting the word "Remove" in the subject.

Termos de Utilização | Terms of Use
Instituto de Estudos Medievais / Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Universidade Nova de Lisboa
Colégio Almada Negreiros, Sala 320, Campus de Campolide
iem.geral@fcsh.unl.pt | http://iem.fcsh.unl.pt | http://www.facebook.com/InstitutoEstudosMedievais

-Recebeu esta mensagem porque subscreveu ao grupo "IEM Organiza" do Grupos do Google.
Para anular a subscrição deste grupo e parar de receber emails do mesmo, envie um email para iem.organiza+unsubscribe@fcsh.unl.pt.

