INCIPIT

A Incipit 4 reúne dez textos apresentados e discutidos na edição de 2015 do
Workshop de Estudos Medievais (WEM), organizado anualmente pelo Grupo Informal
da História Medieval (GIHM) e realizado na Faculdade de Letras da Universidade do
Porto (FLUP).
A caminho da sua 8.ª edição, o WEM está consolidado como um fórum de
discussão científica que ocorre regularmente na Universidade do Porto e que se destina
a mestrandos e doutorandos de diversas nacionalidades e de diferentes áreas dos
Estudos Medievais. Desta vez são dados à estampa os textos de apenas uma edição do
WEM, em que colaboram autores portugueses, espanhóis e italianos. A organização
interna do volume não comporta secções temáticas, mas procurou-se agrupar trabalhos
que têm afinidades disciplinares, seguindo, sempre que possível, uma ordenação
cronológica. Os leitores encontrarão aqui um conjunto de trabalhos das áreas da
História, Literatura, História da Arte e Filosofia medievais, em diferentes fases de
desenvolvimento, muitos deles apresentando reflexões e dados ainda preliminares e
provisórios.
A concretização desta obra foi possível graças ao empenho de todos os
participantes, estudantes e professores, na 7.ª edição do workshop, a quem muito
agradecemos. Uma palavra de gratidão é igualmente devida aos membros do GIHM
que participaram na organização do encontro, ao Prof. Doutor Luís Miguel Duarte,
responsável científico pelo WEM, e ao Dr. João Emanuel Leite, que viabilizou a
publicação da presente coletânea na Biblioteca Digital da FLUP. Finalmente,
reconhecemos a importância de todas as instituições que apoiaram financeiramente a
realização do WEM: a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a Reitoria da
Universidade do Porto, a Associação de Estudantes da FLUP, o Centro de Investigação
Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» e o Seminário Medieval de Literatura,
Pensamento e Sociedade do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto.
Porto, março de 2016
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