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.
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