
 

 

 
 

 

       

    IEM EM DESTAQUE IEM HIGHLIGHTS   

       

  

 

 IEM recebe financiamento da FCG para organização de seminário no Institute 
for Advanced Studies – Princeton (Novembro 2015) 

  

   + info.   

      

      

       

    CONFERÊNCIAS LECTURES   

       

  

 

 Micro-storia des savoir-faire techniques durant le gothique flamboyant : une 
perspective culturelle 

  

   Prof. Doutor Jean-Marie Guillouët (Université de Nantes)   

   21.05.2015 | 15:00-17:30 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas  
- Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Sala Multiusos 3 (Piso 4) 

  

   + info.   

       

       

    CONGRESSOS / COLÓQUIOS CONFERENCES / COLLOQUIA   

       

  

 

 D. Filipa e o seu tempo: Arte Ciência e Cultura. 
Colóquio comemorativo dos 600 anos da sua morte 

  

   16.05.2015 | 14:00-18:00 | Lisboa, Mosteiro da Batalha   

   Co-org.: Mosteiro da Batalha, et al.   

   + info.   

       

       

    ESCOLA DE VERÃO SUMMER SCHOOL   

       

  

 

 1st Summer School in Medieval Studies [13-31.07.2015]   

   Traveling in the Middle Ages: Portugal & the World   

   Data limite para inscrição / registration deadline: 7.07.2015   

   Limite máximo de vagas / Maximum number of vacancies: 30   

   + info.   

       

       

    EXPOSIÇÕES EXHIBITIONS   

       

  

 

 O Livro e a Iluminura Judaica em Portugal no Final da Idade Média 
[encerramento a 15 de Maio] 

  

   26.02 - 15.5.2015 | Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal   

   Co-org.: ARTIS / Faculdade de Letras - Universidade de Lisboa, et al.   

   [entrada livre / free entry]   

   + info.   

       

       

    SEMINÁRIOS SEMINARS   

       

  

 

 AevumWasata – Leituras cruzadas sobre a Idade Média Peninsular (4ª sessão)   

   “Estrelas e firmamentos: o Cosmos na Idade Média”   

   27.05.2015 | 18:00-20:00 | Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - 
Universidade Nova de Lisboa, Edifício ID, Sala 2.21 (Piso 2) 

  

   [entrada livre / free entry; inscrições: até 8 dias antes da sessão / registration: 
eight days prior to the start of each session] 

  

   + info.   

       

       

    SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS CALL FOR PAPERS   

       

  

 

 IV Nova Lisboa Medieval: Os territórios de Lisboa [19-21.11.2015]   

   Prazo limite / submission deadline: 31.05.2015   

   + info.   

      

      

       

    OUTROS OTHER   

       

  

 

 IEM na 85ª Feira do Livro de Lisboa   

   28.05-14.06.2015 | Lisboa, Parque Eduardo VII, Pavilhão da Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

  

   + 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 
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