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Re-pensar a História Medieval 

 

Resumo 

O objectivo deste seminário é duplo: por um lado, pretende revisitar a Ciência Medieval, 
tema que tem vindo a ganhar um interesse crescente na historiografia da Idade Média; 
por outro, visa realçar a riqueza de conteúdos que se pode encontrar sob esta designação 
genérica. 
Com efeito, o tema da Ciência Medieval oferece amplas oportunidades de investigação 
nas mais diversas linhas de estudo, designadamente a história textual, a cultura material, 
as práticas populares, os trabalhos eruditos e a História das Instituições, entre muitas 
outras. Permite, além disso, cruzamentos com a História do Pensamento, a História da 
Religião e a História da Arte. 
Área que tem actualmente grande destaque e discussão nos meios académicos, a História 
da Ciência oferece aos medievalistas portugueses uma série interessantes de 
oportunidades de investigação. 

 

 

Nota curricular  

Helena Avelar de Carvalho é mestre em História Medieval pela FCSH-UNL e membro 
integrado do Instituto de Estudos Medievais. A sua área de pesquisa foca as mentalidades 
e a ciência medieval, com especial enfoque nas práticas astrológicas de corte. Está 
presentemente a preparar um doutoramento em História Medieval através do Warburg 
Institute, University of London. 
 
 
Henrique Leitão é doutorado em Física Teórica pela Universidade de Lisboa (1998). 
Actualmente é Investigador do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da 
Tecnologia (CIUHCT-UL) da Faculdade de Ciências de Universidade de Lisboa, e docente 
no Mestrado em História e Filosofia da Ciência, na mesma Faculdade. Os seus interesses 
de investigação centram-se na história das ciências exactas, entre o século XV e o século 
XVII, sendo o coordenador da comissão científica encarregue da publicação das Obras de 
Pedro Nunes, pela Academia das Ciências de Lisboa e a Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
Tem também investigado a actividade científica em colégios da Assistência Portuguesa da 
Companhia de Jesus. Colabora regularmente com a Biblioteca Nacional de Portugal, onde 
já foi Comissário Científico de quatro exposições e é o responsável pelo projecto de 
catalogação dos manuscritos científicos antigos.  
 


