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Congresso Internacional Olisipo: Entre Mares 2023_Call for Posters

Centro Cultural de Belém, Lisboa, Portugal. 23 a 25 de novembro de 2023

O Congresso Internacional Olisipo: Entre Mares 2023, organizado pelo projeto  
Lisboa Romana - Felicitas Iulia Olisipo, irá ter lugar em Lisboa, de 23 a 25 de novembro de 2023.  
Este evento pretende compor uma visão global e multifacetada da antiga Olisipo e da sua 
região no quadro do Mundo Antigo e Tardo-Antigo.

O Congresso irá contar com um conjunto de oradores de referência internacional: 

 Eduardo Ferrer-Abelda (Universidad de Sevilla)
 Francisco Nuñes Calvo (Uniwersytet Warszawski)
 Thomas Schattner (Deutsches Archaeologisches Institut)
 José María Álvarez (Museo Nacional de Arte Romano de Mérida)
 Ángel Morillo Cerdán (Universidade Complutense de Madrid)
 Amílcar Guerra (Universidade de Lisboa)
 José Cardim Ribeiro (Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas)
 José D´Encarnação (Universidade de Coimbra)
 Alice Toso (Bonn Universität)
 Jonathan Edmondson (York University)
 Dario Bernal Casasola (Universidad de Cádis)
 Carlos Fabião (Universidade de Lisboa)
 Chris Whickam (Oxford University)

Para além das palestras, o Congresso irá acolher ainda 20 posters. 

Este call for posters, aberto à comunidade científica, está direcionado para a procura 
de trabalhos resultantes de investigação relevante, inédita e inovadora nos campos da 
arqueologia, antropologia, epigrafia e da história, que se foquem nos períodos da Idade do 
Ferro, Época Romana e Antiguidade Tardia. 

A proposta de poster será avaliada pela Comissão Cientifica do encontro.  

A proposta de poster deverá apresentar um resumo (formato compativel com word) em língua 
portuguesa, espanhola ou inglesa, contendo o título e o resumo da proposta, elaborado com 
um mínimo de 1500 e um máximo de 5000 caracteres, incluindo espaços. Deverá ser também 
indicada a ordem dos autores, respetivas afiliações institucionais e endereço eletrónico.

As propostas deverão ser enviadas, até 30 de março de 2023, para o e-mail do Congresso:  
congresso.entremares@cm-lisboa.pt  

As propostas serão submetidas a avaliação da Comissão Científica do Congresso. 



A comunicação da aceitação das 20 candidaturas selecionadas, ou da não aceitação de proposta, 
terá lugar até 29 de abril de 2023. 

Todas as propostas selecionadas poderão vir a ser publicadas no volume de Atas,  
sendo os textos sujeitos ao processo de revisão por pares.

Hotéis parceiros, com tarifas especiais:

The7hotel: reservas@the7hotel.com;  
Código - Congresso

Aurea hotel: eurostarshotels.com.pt/aurea-museum.html;  
Código - LISBOAROMANA23 

Browns hotel: www.brownshotelgroup.com;  
Código - Congresso

Governador hotel :  www.nauhotels.com;  
Código - Congresso

Agradecimentos: 

Imprensa Municipal, Departamento de Formação, Arquivo Municipal/Videoteca; DRI;

organização parceiros


