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Tudo o que começa tem sempre um fim. Este desenlace é percetível de muitas formas. 

Uma das maneiras de colocar um ponto final a uma etapa é empreender uma renovatio. 

Este termo, tão carregado de significado e com tanta importância em tudo o que está 

relacionado com o mundo medieval, define muito bem a forma de como está 

programado o IV Congresso Internacional “O Camiño do Medievalista”. 

Renovatio ordinis está carregada de polissemia. Uma das suas aceções representa a 

primeira mudança no comité organizador do congresso, devido à partida de dois dos 

nossos colegas, Luis e Amalia. Mais do que um momento de encerramento, encaramos 

esta mudança como uma oportunidade de reforçar e revitalizar o mesmo espírito com o 

qual este congresso começou, o de oferecer a oportunidade aos jovens investigadores de 

distinguir o seu trabalho e a sua dedicação. Facto que este ano tentamos incentivar, com 

a inclusão de duas novas linhas temáticas: a Filosofia e a Arqueologia medieval, com a 

intenção de ampliar cada vez mais os horizontes do caminho do medievalista. 

Com a palavra renovatio, não nos referimos apenas ao nosso próprio caminho, mas 

também ao da sociedade em que nos inserimos. Como foi possível comprovar, 2020 foi 

um ano de enormes mudanças, que deixaram uma grande marca na vida de todos. 

Muitas das transformações que se verificaram têm tido um enorme impacto na nossa 

vida, e continuarão a fazer-se sentir ao longo dos próximos anos. De igual modo, 

procuramos construir novas realidades, exortando à não-rutura completa com o nosso 

passado, a uma digitalização cinzenta ou a um futuro isolado sem vínculos, mas para 

uma renovatio ordinis, uma mudança sem dúvida, mas tendo sempre em conta as nossas 

origens e para onde caminhamos. 

De qualquer forma, 2021 contará, à semelhança do ano anterior, com uma nova edição 

de “O Camiño do Medievalista”. Ainda não podemos avançar quais serão as condições 

certas da sua realização, mas seremos capazes de aspirar a um formato digital ou misto 

(presencial e online) e, se a sorte nos acompanhar, voltar ao formato presencial original. 

Tenham a certeza que vamos trabalhar para garantir o melhor congresso, com as 

melhores condições possíveis. 

Propomos uma reunião aberta a todas as disciplinas e ramos de Estudos Medievais 

(História, Arte, Literatura, Arqueologia, Filosofia, etc.) que resumimos em sete linhas 

de estudo nãoexclusivas, sendo que qualquer outra temática será bem-vinda:  



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 

6. Filosofia e pensamento 

7. Arqueologia 

Poderão candidatar-se estudantes de doutoramento e Doutores que tenham defendido 

a sua tese após o dia 1 de janeiro de 2018. 

Propostasdecomunicação: deverão enviadas através do preenchimento do formulário 

disponibilizado para o efeito no site elcaminodelmedievalista.wordpress.com. As 

propostas devem ser originais e terão de incluir um resumo entre 250 e 500 palavras 

escrito em espanhol, galego, inglês, francês, português ou italiano; e um curriculum 

vitae etstudiorum. Tudo isto deve ser enviado para o e-mail do congresso: 

elcaminodelmedievalista@gmail.com 

Prazo de envio: até 28 de fevereiro de 2021 

Publicação de propostas aceites: 31 de março de 2021 

Cada comunicação terá a duração máxima de 15 minutos e poderá ser realizada em 

qualquer uma das línguas acima mencionadas. As sessões terão lugar no Paraninfo da 

Faculdade de Geografia e História da USC, com a possibilidade de realizar-seem 

formato online, caso a situação provocada pela COVID-19 assim o imponha. 

Outra modalidade serão as mesas redondas. Neste caso, um mínimo de três pessoas 

que apresentem uma temática específica,e para a qual terão um total de 45minutos entre 

a exposição e debate. 

Os textos resultantes serão objeto de uma publicação específica sob a forma de um livro 

eletrónico, após serem submetidos a um processo de revisão por pares, e 

consequentemente validados. 

O preço fixado para os comunicantesserá de 30€. 

Encorajámostod@s a enviarem as suas propostas e a serem participantes deste nosso 

peculiar renovatio ordinis. 
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