
V COLÓQUIO  
INTERNACIONAL 
A CASA SENHORIAL:
ANATOMIA DOS 
INTERIORES

Estão abertas as inscrições para o  
“V Colóquio Internacional – A casa senhorial: 
anatomia dos interiores”, promovido pela 
Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), o 
Museu das Migrações e das Comunidades/ 
Câmara Municipal de Fafe e a Universidade 
Nova de Lisboa (Portugal), com o apoio do 
grupo de pesquisa “Casas senhoriais e seus 
interiores: estudos luso-brasileiros em arte, 
memória e patrimônio”. O evento será 
realizado de 6 a 8 de junho de 2018 em  
Fafe, Portugal. 

Trata-se de uma reunião científica de 
pesquisadores, aberta à participação  
de estudiosos de todo mundo, para 
compartilhar e confrontar resultados de 
estudos acerca das casas senhoriais,  
desde o século XVII ao início do XX, com 
foco em quatro linhas de investigação:

I. Proprietários, construtores e artífices. 
Vivências e rituais;
II. Identificação das estruturas e dos 
programas distributivos e o estudo de 
nomenclaturas funcionais e simbólicas  
de cada espaço; 
III. A ornamentação fixa: azulejos, tetos, 
talhas, pinturas, estuques, têxteis, 
pavimentos, chaminés/lareiras, janelas, 
portas, para-ventos e outros bens 
integrados; 
IV. O equipamento móvel nas suas funções 
específicas e suas relações com o espaço;  
o conjunto e as circulações das peças;  
a atmosfera do lugar.

NOVA DATA LIMITE PARA 
ENVIO DE RESUMO DAS 
PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 
ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2017

CRONOGRAMA 
RESULTADO DE SUBMISSÃO DA PROPOSTA  
DE COMUNICAÇÃO 
até 15 de dezembro de 2017

DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
22 de dezembro de 2017

REALIZAÇÃO DO EVENTO
6 a 8 de junho de 2018

RECEBIMENTO DOS TEXTOS FINAIS 
DAS COMUNICAÇÕES E EDITORAÇÃO 
DOS ANAIS ELETRÔNICOS 
até 15 de julho de 2018

ACESSE O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
O envio da proposta deverá ser realizado 
por meio do formulário de inscrição, 
que compreende dados de identificação e 
espaço para resumo (máximo 500 palavras),  
e breve nota biográfica (máximo 100  
palavras, por autor).

Para maiores informações
www.casaruibarbosa.gov.br 

Contato
casasenhorial.fafe@gmail.com


