
█   INVESTIGADORES DO ARTIS-IHA 

 

25 e 26 SET | Colóquio Internacional INTERVIR NA MEMÓRIA—

Restauros de época moderna em Monumentos Funerários 

Medievais (sécs XV-XX) | Dia 26 SET—17h00 

Conferência de encerramento por Vítor Serrão, intitulada “O conceito de 

trans-memória artística. A tumulária portuguesa medieval e o 

contributo da Academia Nacional de Belas-Artes para o seu 

reconhecimento (alguns estudos de caso)". [+] 

 

SET-OUT | “OS RETRATOS DOS MESES DA SÉ DE MIRANDA DO 

DOURO” 

Dia 12 de Outubro é inaugurada no Museu da Terra de Miranda 

(com itinerância posterior noutros museus, incluindo o Museu Nacional de 

Arte Antiga, em Janeiro) a exposição «Os Retratos dos Meses da Sé de 

Miranda do Douro - uma rara alegoria pintada em Antuérpia por Pieter 

Balten», organizada pela DRCN e pelo Museu da Terra de Miranda com 

comissariado de Vítor Serrão (ARTIS-IHA-FLUL), autor do livro-catálogo. 

[+] 

 

 

█   ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

Acções de formação destinadas a alunos, docentes e investigadores com 

vínculo a unidades/projectos de investigação da FLUL. [+] 

 

 

█   O ARTIS-IHA DIVULGA 

 

12 JUL-29 SET | Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra 

Exposição “Josefa d’Óbidos—Luz e Sombra” no âmbito da rúbrica 

“Tesouros Partilhados”. [+] 

 

4-6 SET | ACIS 2019 – Association for Contemporary Iberian 

Studies 41st Annual Conference 

Pretende aprofundar a compreensão de problemáticas e realidades sócio-

culturais, económicas e políticas contemporâneas, com referência a 

Espanha e/ou Portugal, ou de questões e processos transnacionais 

relacionados com a Península Ibérica no contexto mais amplo dos 

universos lusófono e hispânico. Local: Salas B1, B2 e B3, FLUL. [+] 

 

21 SET-24 NOV | “Sob o Manto de Nossa Senhora” - Coleções de 

arte russa em Portugal  

Exposição Temporária. Galeria de Exposições Temporárias do Museu de 

São Roque [+] 

 

25-26 SET | Conferência Internacional Breaking Boundaries: 

Academia, Activism and the Arts 

Data: 25-26 de Setembro de 2019 

Local: Sala B1 e B2, Biblioteca da Faculdade de Letras, Universidade de 

Lisboa. [+] 

 

27-29 SET | Jornadas Europeias do Património 2019  

Subordinadas ao tema Artes Património Lazer . [+] 

 

Até 29 SET | Convite Bodhisattva: crie a sua própria tabela! 

Em exposição na sala “Contemplar”. Museu Nacional de Arte Antiga [+] 

 

Até 15 SET | Museu Nacional do Azulejo | 10:00-18:00 

Exposição “.Memórias de uma Oficina Esquecida. Uma intervenção 

arqueológica no Largo das Olarias”. [+] 

 

Até 22 SET | Museu de Arte Popular | 09:30 

Exposição “Físicas do Património Português. Arquitetura e Memória.”. [+] 

 

Até 30 SET | Prémio Fundação Oriente  

Concurso para atribuição do Prémio “Fundação Oriente”/2019 a um 

trabalho original [+] 

 

2, 9, 16, 23 e 31 OUT | Curso “Em torno das origens do 

Cristianismo” 

Museu Alberto Sampaio. Inscrições: Presencial ou solicitando a ficha de 

inscrição através do e-mail masampaio.celiapontes@culturanorte.gov.pt 

[+] 

 

Até 13 OUT | “Identidades Pronomes e Emoções. As Regras do 

Retrato” 

Prolongamento da exposição. Museu Nacional Grão Vasco [+] 

 

28-29 OUT | VII Encontro Ibérico de Gestores do Património 

Mundial 

Tema: Património Mundial e os desafios da sustentabilidade [+] 

 

Até 30 OUT | Prémios da Academia Portuguesa de História  

Concursos da Academia Portuguesa de História [+] 

 

 

█   CHAMADAS ARTIS-IHA 

 

Outras 

 

Conferência Internacional MEMÓRIAS ORAIS DE AFRICANOS E 

AFRODESCENDENTES 

[até 20 Setembro] 

 

Biblos. Revista da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

[até 30 de Setembro] 

 

Archives in ‘Lusophone’ Film 

[até 15 de Outubro] 

 

Revista Patrimónios de OAZ 

[até 31 Outubro] 

 

 

█   Call for Papers 

 

VIII Congreso Internacional de Investigación e Información 

Digital 

06 a 18 de Outubro | Saragoça 

[até 09 Setembro]   

 

[ver mais] 

 

 

█   FINANCIAMENTOS 

 

Abertura de concurso - Património Cultural Costeiro 

[dia 5 Setembro] 

 

Individual Fellowships 2019 

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 

[até 11 Setembro] 

 

Iniciativa de Programação Conjunta em Património Cultural e 

Mudança Global  

Tópico: “Conservação, Protecção e Uso do Património Cultural” 

[até 03 Setembro] 

 

[ver mais] 

 

 

█   OPORTUNIDADES 

 

Concurso ERC-Starting Grant 2020  

Encontra-se aberto o concurso ERC-Starting Grant 2020 com o objectivo 

de apoiar jovens investigadores que tenham o grau de doutoramento 

há mais de 2 anos e há menos de 7 anos. O candidato deve evidenciar 

potencial de independência científica e maturidade, demonstrando um 

percurso promissor nos últimos 5 anos, incluindo, pelo menos, a 

publicação de um artigo numa importante revista internacional com 

arbitragem. Outros critérios a considerar são a participação em 

conferências internacionais (nomeadamente como orador convidado), a 

organização de eventos científicos internacionais e o reconhecimento pelos 

pares (nomeadamente através da atribuição de prémios e bolsas). Os 

candidatos devem demonstrar a natureza inovadora, a ambição e a 

exequibilidade da sua proposta científica.  

Submissão de candidatura em formulário próprio, através do Funding & 

Tender Opportunities Portal. A proposta de investigação é avaliada em 

duas fases, que correspondem a duas partes distintas do formulário: 

Parte B1: sinopse da proposta, CV do investigador, track record e 

percurso em termos de obtenção de financiamentos. 

Parte B2: proposta científica completa (15 páginas A4). 

O prazo para apresentação de candidaturas termina a 16Out.2019 (17:00 

Hora de Bruxelas).  

 

[SUBSCREVER]   [ANULAR SUBSCRIÇÃO]   [WEBSITE]   [FACEBOOK] 

_________________________ 

Copyright © ARTIS 

 

ARTIS - Instituto de História da Arte 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa 

Tel.: (351) 217920080  

E-mail: artis@letras.ulisboa.pt 

 

█   DESTAQUES 

 

Encontra-se aberto concurso transnacional conjunto no âmbito da 

Iniciativa de Programação Conjunta em Património Cultural e 

Mudança Global, com o tópico “Protecção, Conservação e Uso do 

Património Cultural”, que visa o apoio a investigação em estratégias, 

metodologias e ferramentas para proteger e usar os componentes físicos 

do património cultural.  

 

Até novembro, a equipa do CIÊNCIA VITAE promove novas acções de 

formação com o intuito de divulgar esta plataforma, dar a conhecer as 

suas principais funcionalidades e formar os utilizadores no processo de 

criação de um CV.  

 

Encontra-se aberto o concurso para Bolsas Individuais das Acções Marie 

Sklodowska-Curie, no âmbito do Horizonte 2020. Este programa tem 

como objectivo aumentar o potencial criativo e inovador de investigadores 

experientes que pretendam diversificar as suas competências através de 

formação avançada e mobilidade internacional e intersectorial.  

 

ÚLTIMOS DIAS PARA INSCRIÇÕES 

 

As inscrições para o II Curso Livre de Colecionismo, Coleções e 

Colecionadores estão abertas até ao próximo dia 09 de Setembro. 

O formulário para as inscrições está disponível em:  

https://forms.gle/Nxdv1gK7uovSyRFa7 

 

 

No ano em que se celebra o bicentenário do nascimento de Dona Maria da 

Glória (1819-1853), princesa nascida no Brasil que se tornaria rainha de 

Portugal, o ARTIS-IHA/FLUL e o PPGAV-EBA/UFRJ pretendem assinalar a 

efeméride com a realização de um congresso que una as duas pátrias da 

rainha Educadora.  

12 a 14 de novembro de 2019 | Palácio Nacional da Ajuda  

 

O Doutoramento em História da Arte tem um novo currículo e as 

candidaturas para o semestre que começa em Fevereiro de 2020 estão 

abertas até Outubro. Conheça as áreas privilegiadas de investigação e 

saiba mais sobre o curso!  

 

Curso livre ’Arte Moderna e Arte da Igreja’  

Tomando o título expressivo do ensaio de Manuel Mendes Atanázio, Arte 

Moderna e Arte da Igreja, publicado faz agora 60 anos e assinalando os 50 

anos da conclusão do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, o Artis - 

Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa promove um curso livre destinado ao público em geral sobre este 

importante tema. 

23 e 28 de setembro de 2019 | Inscrições até 15 de Setembro 
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