COLÓQUIO INTERNACIONAL
GRANDES OPERAÇÕES NAVAIS DA HISTÓRIA MILITAR IBÉRICA
(séculos IV-XVI)
Call for papers



Realizar-se-á nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2018, na Escola Naval (Portugal,
perto de Lisboa), o V Colóquio Internacional da Associação Ibérica de História
Militar sobre o tema “Grandes Operações Navais da História Militar Ibérica
(sécs. IV-XVI)”. Este evento é organizado em parceria com o Mestrado
Interuniversitário de História Militar e com a Escola Naval.



O Colóquio será organizado nos moldes habituais, em três mesas redondas,
com o limite máximo de quatro comunicações por mesa, e por duas
conferências de 45 minutos (abertura e encerramento) a cargo de duas
personalidades convidadas.



No decurso do colóquio, realizar-se-á também a IV Assembleia Geral da
Associação Ibérica de História Militar.



As propostas de participação nas mesas-redondas (com comunicações de 20
minutos) devem ser enviadas, o mais tardar até ao dia 12 de janeiro de 2018,
para a coordenação do evento: José Varandas (josevarandas@campus.ul.pt) e
Vítor Gaspar Rodrigues (rodrigues.v@gmail.com).



Cada proposta não deve ter mais de duas páginas e nela devem ser assinalados:
i) objetivos da comunicação; ii) fontes e bibliografia mais relevantes; iii)
metodologia adotada.



O evento decorrerá nas instalações da Base Naval do Alfeite, em Almada,
podendo os conferencistas ficar alojados em instalações existentes na Base ou
em hotéis nas proximidades. Existe lotação limitada nas instalações da Marinha

a 30 quartos (60 pessoas). Cada quarto tem duas camas disponíveis e todas as
condições de conforto.


A Base Naval dispõe de 30 quartos duplos ao preço de 10€ noite por quarto (se
ficarem duas pessoas no mesmo quarto, o preço por cada uma será de 5€). A
reserva dos quartos deve ser feita o mais depressa possível através dos e-mails
indicados acima. O pagamento dos quartos será feito diretamente pelos
utentes à Base Naval.



Inscrição no Colóquio:


Conferencistas seniores e membros dos corpos gerentes da AIHM e
da organização do evento: 30€ (com todas as refeições incluídas).



Conferencistas juniores (até 30 anos): 20€ (com todas as refeições
incluídas);





Participantes não-conferencistas: 10€/dia (com almoço incluído).

Tanto os participantes não-conferencistas que ficarem a pernoitar nas
instalações da Base Naval como os participantes não-conferencistas que
pernoitarem fora da Base Naval poderão tomar o pequeno-almoço (cerca de
2,5 €, servido até perto das 8h00) e o jantar (5 €) com o resto do grupo.



O custo das inscrições, acima referido, deverá ser liquidado através de
transferência bancária para a conta da Associação Ibérica de História Militar
(ver os detalhes mais abaixo), completada com o envio por e-mail do
comprovativo de pagamento para o endereço da Tesoureira da Associação,
Dra. Carla Rosa (crmargarida@gmail.com), indicando expressamente na
mensagem aquilo a que diz respeito.

Em alternativa, os participantes poderão também proceder ao pagamento
direto daquelas verbas à Tesoureira da Associação no início do Colóquio na
Escola Naval, aquando do levantamento da documentação.


Oportunamente serão disponibilizados aos sócios detalhes sobre o acesso à
Base Naval.



Quaisquer dúvidas poderão ser colocadas por e-mail aos colegas José Varandas
e Vítor Gaspar Rodrigues, acima referidos, pelos endereços eletrónicos
indicados.

Dados da conta bancária da AIHM:
IBAN: PT50 0018 000339974407020 87
BIC SWIFT: TOTAPTPL
Empresa: Associação Ibérica de História
Banco: Banco Santander Totta S.A.

