
 

 

                
 

 

CONGRESSO INTERNACIONAL ARTE E RELIGIÃO NA 

LUSITÂNIA 

 
2-3 Junho 2016 

Museu Nacional de Arqueologia (MNA), Lisboa  
 

O presente Congresso, resultado de uma parceria entre o Instituto de História da Arte da 

Universidade NOVA de Lisboa (IHA/ FCSH/ NOVA) e o MNA, tem como objectivo 

explorar a relação entre as diferentes expressões artísticas na antiga Lusitânia romana e a 

forma como as peças expressam a religiosidade nesta Província. Enquadrado pelas 

exposições “RELIGIÕES DA LVSITÂNIA. LOQVVNTVR SAXA” e “LUSITÂNIA 

ROMANA. ORIGEM DE DOIS POVOS/LUSITANIA ROMANA. ORIGEN DE DOS 

PUEBLOS”, patentes no Museu Nacional de Arqueologia, o Congresso dá continuidade aos 

eventos dedicados à arte e cultura durante a presença romana neste território. 

  

Ao Congresso serão especialmente admitidas propostas de comunicação que incidam, ou 

tenham como ponto de partida, peças do acervo do MNA (sob consulta no website 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx) que testemunhem as relações entre arte 

e religião.  

 

As propostas deverão ser submetidas até 30 de Março de 2016, para o endereço electrónico 

congressomna@gmail.com, acompanhadas de um pequeno resumo (máximo de 300 

palavras) e uma breve nota biográfica do autor. A Comissão Científica do Congresso 

informará sobre a selecção até 2 de Abril. Serão aceites comunicações em Português, 

Espanhol, Inglês, Francês e Italiano.  

 

Os textos das apresentações poderão ser entregues nas mesmas línguas oficiais do 

Congresso, até 30 de Setembro, e a sua publicação será feita, sob revisão por pares (blind 

peer review), na revista O Arqueólogo Português, previsivelmente em 2017.  

 

AS TAXAS DE INSCRIÇÃO são as seguintes:  

 

- Assistentes com comunicação: 50 €  

- Assistentes sem comunicação: 30 €  

- Membros do MNA, IHA, GAMNA: assistência gratuita  

 

CALENDÁRIO: 

 

- Prazo para recepção de comunicações: 30 de Março de 2016  

- Data de deliberação da Comissão Científica: 2 de Abril de 2016  

- Publicação do programa final: 4 de Abril de 2016  

- Data limite de inscrição: 30 de Maio de 2016  

- Entrega do texto final para revisão por pares: 30 de Setembro de 2016  

 

 


