
II CONGRESO INTERNACIONAL  

‘‘O CAMIÑO DO 

MEDIEVALISTA: Et Ultreia’’ 

Santiago de Compostela,  

24, 25 y 26 de Abril de 2019 

 

Pese a caer xunto ao camiño, a semente da primeira edición deste congreso xerminou en 

terra fértil. Facemos de novo as nosas mochilas para unha segunda entrega, igualmente 

baixo a analoxía xacobea para ilustrar o camiño que todo novo científico desenvolve. 

Novamente, o centro de interese é a experiencia de cada investigador e o obxectivo, 

servirlle como foro de utilidade científica e técnica no que presentar os seus estudos.  

Propoñemos un encontro aberto a todas as disciplinas e ramas dos estudos medievais, 

que resumimos en cinco vías non excluíntes, pois calquera outra temática será 

benvida: 

1. Historia: poder, sociedade, economía e cultura.  

2. Arte e iconografía.  

3. Lingua e literatura. 

4. Cultura escrita e arquivos.  

5. Historiografía, Innovación e Humanidades dixitais.  

Poderán presentarse estudantes de doutorando, doutores que leran a súa tese despois 

do 1 de xaneiro de 2013, e todos aqueles que, sen atoparse aínda inmersos nun estudo 

predoutoral, terminaran os seus estudios de Máster en 2017-2018.  

 

Propostas de comunicación:  

Enviaranse completando a información requirida no formulario a tal fin publicado na 

páxina web elcaminodelmedievalista.wordpress.com. Deberán incluír un resumo de 

entre 250 e 500 palabras escrita en castelán, galego, inglés, francés, portugués ou 

italiano; e un pequeno curriculum vitae et studiorum.  Todo isto debe enviarse ó correo 

electrónico do congreso: elcaminodelmedievalista@gmail.com. 

Prazo de envío: Ata o 20 de decembro de 2018.  

Publicación das propostas admitidas: 30 de xaneiro de 2019.  



Cada comunicación terá unha duración máxima de 15 minutos e poderá ser impartida 

en calquera das linguas anteriormente citadas. As sesións terán lugar no Paraninfo da 

Facultade de Xeografía e Historia da USC.  

Os textos resultantes serán publicados na revista “Mundo Histórico” (mhistorico.com), 

sempre e cando superen o correspondente proceso de pares cegos.  

 pasarán un proceso de pares cegos para frutificar nunha nova publicación.   

O prezo fixado para os comunicantes será de 30€. 

Realizaranse tamén visitas o patrimonio histórico e artístico da cidade de Santiago de 

Compostela.  

 

Parafraseando a Rosalía de Castro, nesta branca senda del que solo y a pie de la vida va 

andando su larga jornada, animamos a todos os mozos e mozas medievalistas a coller 

unha vez mais o seu bordón porque, non sei para dónde vas; mais cada vez que te vexo, 

quixera poderte andar.  

 

Presidente do comité organizador: 

Israel Sanmartín Barros 

Organizadores: 

• Almudena Bouzón Custodio 

• Luis Manuel Ibáñez Beltrán 

• Manuel Negri 

• Amalia Pérez Valiño. 

 

 

 

 


