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viajantes, pioneiros e coleccionadores
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“Palmira”, Paco Carreño (2006).

O objectivo deste congresso é oferecer a possibilidade de especialistas apresentarem estudos
e trabalhos de investigação relativos a viajantes, coleccionadores e pioneiros que, entre os
séculos XVI e XX, contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento do Próximo Oriente
antigo e do Egipto faraónico, tanto em Espanha como em Portugal.
Seccões temáticas:
-Viajantes e recepção (sécs. XVI a XIX)
-Coleccionismo de antiguidades (sécs. XIX e XX)
-Pioneiros (sécs. XIX e XX)
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Calendário (2019):
15 de Abril: data limite para a apresentação dos resumos das comunicações e dos posters (com uma
extensão máxima de 800 caracteres com espaços e 5 palavras-chave). Deverão ser enviados por
correio electrónico à: slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com. A estrutura do congresso está pensada
para a apresentação de um máximo de 30 comunicações (15 sobre o Próximo Oriente e 15 sobre o
Egipto) e 20 posters. A exposição oral das comunicações aceites terá uma duração de 25 minutos. As
línguas do congresso serão o espanhol e o português.
30 de Abril: data limite para a comunicação da aceitação das comunicações e posters propostos.
15 de Maio: data limite para efectuar o pagamento da inscrição.
Inscrição:
-Apresentação de comunicação/poster: 50 euros.
-Assistência como ouvinte (não estudantes): 20 euros.
-Estudantes e sócios da SLGEM: 10 euros.
Transferência para a conta bancária da Sociedade Luso-Galega de Estudos Mesopotâmicos: ES61 0073
0100 5905 0519 4419 (Open Bank).
Inscrição e informação: slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com

