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Incipit – apresentação 

 

 
O 5º número da Incipit reúne dez textos resultantes das apresentações e 

discussões que tiveram lugar na 8ª edição do Workshop de Estudos Medievais 
(WEM), evento que decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
nos dias 7 e 8 de abril de 2016.  

Organizado anualmente pelo Grupo Informal de História Medieval 
(GIHM), o WEM estabeleceu-se já como uma referência entre os cursos de pós-
graduação ligados aos Estudos Medievais. A sua 8ª edição, com cariz fortemente 
interdisciplinar, contou com catorze comunicações selecionadas a partir de 
quase três dezenas de propostas. Este 5º volume da Incipit recebeu 
contribuições das áreas da História, da História da Arte e do Turismo Cultural, 
da responsabilidade de autores portugueses e um espanhol, mantendo a 
periodicidade anual assumida a partir do 4º volume.  

O sucesso da 8ª edição do WEM não teria sido possível sem a 
participação empenhada de estudantes e professores participantes, estendendo-
se o reconhecimento da organização à assistência numerosa e participativa que 
se manteve ao longo dos dois dias do workshop. A concretização deste volume 
foi possível graças ao apoio e à colaboração de diversas pessoas e entidades. Por 
isso, os seus coordenadores agradecem reconhecidamente: ao Prof. Doutor Luís 
Miguel Duarte, responsável científico pelo WEM; aos participantes, tanto alunos 
como professores, na edição de 2016 do workshop; ao Dr. João Emanuel Leite, 
que viabilizou a sua publicação na Biblioteca Digital da FLUP; à direção do 
Mestrado em Estudos Medievais e do Doutoramento em História da FLUP; à 
diretora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; à Reitoria da 
Universidade do Porto; ao Seminário Medieval de Literatura, Pensamento e 
Sociedade do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto; à Associação de 
Estudantes da FLUP. Todos eles têm dispensado os apoios indispensáveis à 
realização destas inciativas. 
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