ESCOLA DE OUTONO EM ESTUDOS MEDIEVAIS
O Instituto de Estudos Medievais da NOVA FCSH e a Câmara Municipal de Castelo
de Vide promovem uma Escola de Outono destinada a vinte alunos de mestrado e
doutoramento em Idade Média, a decorrer nos dias 8 e 9 de outubro em Castelo de
Vide.

Pretende-se criar um espaço de debate e de troca de experiências no qual os alunos
possam aprofundar conhecimentos e competências, usufruindo da presença de
especialistas de renome, provenientes de prestigiadas universidades, e promovendo
um olhar interdisciplinar sobre o tema escolhido.

A Escola de Outono estrutura-se em torno sessões teóricas seguidas de espaços
de debate, ateliers de investigação com um carácter eminentemente prático e uma
visita de estudo ao Centro Histórico de Castelo de Vide.

Os alunos poderão ainda apresentar os seus temas de investigação e metodologias
de trabalho em formato de póster para serem discutidos durante a Escola, numa
sessão dedicada ao efeito. A impressão dos pósters será oferecida pela
organização.

As línguas da Escola são o português, o espanhol e o inglês.

Comissão organizadora:
Amélia Aguiar Andrade (IEM - NOVA FCSH)
Catarina Tente (IEM - NOVA FCSH)
Gonçalo Melo da Silva (IEM - NOVA FCSH)
Sara Prata (IEM - NOVA FCSH)
Corpo docente:
Emilio Martín Gutiérrez (Universidad de Cádiz): https://ucaes.academia.edu/EmilioMart%C3%ADnGuti%C3%A9rrez
Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa): http://www.centrodehistoriaflul.com/uploads/7/1/7/0/7170743/cv_hf.pdf
Denis Menjot (Université Lumière Lyon 2): http://ciham.msh-lse.fr/membres/denismenjot
Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca):
http://diarium.usal.es/viso/investigacion/
Raphaella Averkorn (Universität Siegen):
https://erdic.unipi.gr/files/cv_averkorn.pdf
Programa

Dia 8 de Outubro
9:30 Receção aos participantes
10:00 1ª Lição: Denis Menjot (Université Lyon 2 Lumière) | Defender la ciudad
medieval contra el hambre: abastecimiento y políticas anonárias 10:45 Pausa café
11:00 2ª Lição: Raphaella Averkorn (U. Siegen) | Espacios públicos en ciudades
alemanas. Representación y sociabilidad en la Baja Edad Media.
11:45 Debate
13:00 Almoço
14:30 Atelier de investigação I: Emílio Martín (U. Cádiz) | Paisajes rurales y
aprovechamiento de los recursos naturales en Andalucía Occidental (Siglos XIIIXV). Metodología y propuestas de estúdio
17:00 Visita de estudo ao centro histórico de Castelo de Vide

Dia 9 de Outubro
9h30 3ª Lição: Iñaki Martin Viso (U. Salamanca) | El estudio de los comunales en el
Norte de la Península Ibérica durante la Edad Media.
10h15 Pausa café
10:30 4ª Lição: Hermenegildo Fernandes (U. de Lisboa) | Some problems about urban
transitions in 12th and 13th Iberia.
11:15 Debate
12:00 Discussão dos trabalhos dos alunos
13:00 Almoço
14:00 Discussão dos trabalhos dos alunos
15h15 Convívio e despedida
16:00 Partida para Lisboa

Inscrição
Preço: 50 €
Limite de participantes: 20 alunos
Data limite de candidatura: 15 de setembro
Inscrições: imcv@fcsh.unl.pt
A inscrição na Escola de Outono inclui:
Transporte Lisboa – Castelo de Vide – Lisboa (a facultar pela organização antes do
início e no final da Escola)

Almoços e coffe-breaks nos dias da Escola
Materiais didácticos e diploma de participação
Alojamento em Castelo de Vide garantido pela organização (noites de 7 e 8 de
Outubro).

Bolsas a atribuir pelo IEM
O Instituto de Estudos Medievais atribuirá 8 bolsas para suportar o valor da
inscrição. As candidaturas a bolsa serão avaliadas pela comissão organizadora.
Serão tidos em conta os méritos académicos dos candidatos bem como os
argumentos apresentados na carta de motivação.
Os alunos interessados deverão enviar para o email imcv@fcsh.unl.pt os seguintes
elementos:

1) Curriculum vitae
2) Comprovativo da condição de estudante
3) Título e resumo do tema de tese (max. 250 palavras)
4) Uma carta de motivação (max. 1 página A4)

Mais informação: http://escola-medieval.castelodevide.pt/

