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XIV SIMPÓSIO DE HISTÓRIA MARÍTIMA
“Ceuta e a Expansão Portuguesa”

NORMAS GERAIS
1. O Simpóstio terá lugar no Auditório da Academia de Marinha, em Lisboa, em 10,
11 e 12 de Novembro de 2015 de acordo com o programa a ser anunciado.
Poderão apresentar comunicações os membros da Academia e todos os estudiosos e
investigadores nacionais e estrangeiros que se inscrevam para o efeito.
2. Comunicações:
2.1. Subordinadas ao tema do simpósio: “Ceuta e a Expansão Portuguesa” deverão
enquadrar-se num dos seguintes subtemas:
• Antecedentes. A visão do interesse nacional. Os objectivos;
• O Planeamento e a organização da expedição de 1415;
• A execução da missão. Travessia e operação anfíbia;
• A exploração do sucesso. As consequências no início da expansão;
2.2. As comunicações e os respectivos resumos poderão ser apresentados nas
línguas portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Cada comunicação não deverá
exceder os 70 mil caracteres. Para efeitos de publicação nas Actas do Simpósio, o
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texto e imagens deverão ser apresentados em formato digital (Word e jgp).
2.3. A apresentação oral de cada comunicação será feita em 20 minutos, seguida de
um período de debate de 10 minutos.
3. A inscrição provisória para a apresentação das comunicações deverá ser feita até
15 de Julho de 2015, nos termos do Boletim de Inscrição anexo, com a indicação do
curriculum vitae no máximo de 1800 caracteres, e entregue até 5 de Setembro de
2015.
4. Os textos finais das comunicações deverão ser entregues até 31 de Outubro de
2015.
5. As inscrições para os participantes que não apresentem comunicações deverão ser
feitas até 31 de Outubro de 2015, com a entrega do respectivo Boletim de Inscrição e
nos termos nele indicados.
6. Toda a correspondência e pedidos de informação deverão ser dirigidos a:
COMISSÃO ORGANIZADORA DO XIV SIMPÓSIO DE HISTÓRIA MARÍTIMA
ACADEMIA DE MARINHA
Edifício da Marinha
Rua do Arsenal
1149-001 LISBOA
Telef.:

+351 21 098 47 13 +351 21 098 47 07 +351 21 098 47 15

Fax: +351 21 193 84 58
E-mail: academia.marinha@marinha.pt
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