
 

 

 
 

 

       

    CONGRESSOS / COLÓQUIOS CONFERENCES / COLLOQUIA   

       

  

 

 Seminário Internacional José Mattoso - Diálogos em torno da 
interdisciplinaridade: para uma outra visão da Idade Média 

  

   20-21.11.2014 | 9:00-18:00 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - 
Universidade Nova de Lisboa: (20) Torre B, Auditório 1; (21) Edifício ID, Sala 
Multiusos 2 

  

   + info.   

       

       

    CURSOS LIVRES OPEN COURSES   

       

  

 

 O Homem Medieval   

   13.10.2014 - 2.2.2015 | 18:00 - 20:00 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas - Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Sala Multiusos 2 (Piso 4) 

  

   > 3 - Os nobres | Bernardo Vasconcelos e Sousa   

   > 10 - Trovadores e jograis | António Resende de Oliveira [Torre B, Auditório 2]   

   > 17 - Embaixadores e legados | Tiago Viúla de Faria   

   > 24 – Os letrados | Mário Farelo [Torre B, Auditório 2]   

   + info.   

       

       

    SEMINÁRIOS SEMINARS   

       

  

 

 Seminário bimestral – Conversas sobre a Cidade (seminário periódico)   

   “Que importância teve o mar na economia urbana e do reino de Portugal durante 
a Idade Média?” 

  

   4.11.2014 | 18:00-20:00 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
- Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Sala 2.21 (Piso 2) 

  

   + info.   

       

  

 

 Diálogos em torno da Imagem Medieval   

   “A Bíblia Românica da Biblioteca da Ajuda: o manuscrito e seu percurso”   

   Doutor Xavier van Binnebeke   

   28.11.2014 | 10:00 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
- Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Sala 0.06 (Piso 0) 

  

   + 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 

Avenida de Berna, 26 C, 1069-061 - Lisboa, Portugal 
(+351) 21 790 83 00 | iem.geral@fcsh.unl.pt | http://iem.fcsh.unl.pt 

 

   

   
 

 

http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=noticia&id=614
http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=noticia&id=584
http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=noticia&id=617
http://iem.fcsh.unl.pt/section.aspx?kind=noticia&id=621
http://iem.fcsh.unl.pt/termos
mailto:iem.geral@fcsh.unl.pt
http://iem.fcsh.unl.pt/



