
II CONGRESSO INTERNACIONAL  

‘‘O CAMINHO DO  

MEDIEVALISTA: Et Ultreia’’ 

Santiago de Compostela,      

24, 25 e 26 de abril de 2019 

 

  

Apesar de cair à beira do caminho, a semente da primeira edição deste congresso deu 

fruto em boa terra. Fazemos as nossas mochilas para uma segunda parte, igualmente 

baixo a analogia jacobeia para expressar o caminho que todo jovem cientista 

desenvolve. Novamente, o centro de interesse é a experiência de cada pesquisador e o 

objectivo, servir-lhe como fórum de utilidade cientista e técnica no que apresentar os 

seus estudos.  

Desenhamos um encontro aberto a todas as disciplinas dos estudos medievais (história, 

arte, literatura, arqueologia, filosofia…), sumariados em cinco linhas não excludentes, 

pois qualquer outro tema será bem-vindo: 

1. História: poder, sociedade, economia e cultura.  

2. Arte e iconografia 

3. Língua e literatura 

4. Cultura escrita e arquivos. 

5. Historiografia, inovação e humanidades digitais. 

Poderão se apresentar estudantes de doutoramento, doutores que tenham lido a sua 

tese depois do 1 de janeiro de 2013 e todos aqueles que, não cursando ainda um estudo 

de doutoramento, tenham concluído os seus estudos de Mestrado em 2017-2018.  

 

Propostas de comunicação:  

Enviar-se-ão preenchendo o formulário publicado no sitio web 

elcaminodelmedievalista.wordpress.com. Deverão conter um resumo de entre 250 e 

500 palavras escrito em castelhano, galego, inglês, francês, português ou italiano; e um 

pequeno curriculum vitae et studiorum. As dois coisas deverão ser enviadas para o e-

mail: elcaminodelmedievalista@gmail.com. 

Data-limite de entrega: Até 20 de dezembro de 2018. 

Data de resposta: 30 de janeiro de 2019. 



Cada comunicação terá uma duração máxima de 15 minutos e poderá ser ministrada em 

qualquer uma das línguas referidas. As sessões realizar-se-ão no Paraninfo da 

Faculdade de Geografia e História da USC.  

Os textos resultantes serão publicados na revista ‘‘Mundo Histórico’’ 

(mhistorico.com), após terem superado um processo de revisão por pares.  

O preço para os comunicantes será de 30€. 

No programa das jornadas ficarão incluídas visitas ao patrimônio histórico da cidade de 

Santiago de Compostela. 

 

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

andando su larga jornada, animamos a todos os jovens medievalistas a pegarem o seu 

bastão, 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. 

 

 

 

 

 


