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INCIPIT – Apresentação 
 

 

 O volume 9 da Incipit reúne sete textos que fizeram parte do XII Workshop de Estudos 
Medievais, realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2020.  O WEM é um encontro científico anual 
organizado pelo Grupo Informal de História Medieval (GIHM) cujo objetivo central passa pela 
apresentação e discussão de projetos de teses em curso, sejam de mestrado ou de 
doutoramento, dentro das mais variadas disciplinas que compõe os Estudos Medievais. 
 Decorrendo normalmente de forma presencial, na Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, a 12ª edição do workshop aconteceu de forma inteiramente virtual, devido aos 
constrangimentos associados à Pandemia da Covid-19, sem que isso tenha interferido no 
principal intuito do workshop, que assenta quer na análise de especialistas aos projetos 
apresentados, quer nos comentários cruzados entre os participantes do workshop. Por esta 
razão, cabe-nos este ano deixar aqui um especial agradecimento aos Professores e 
Investigadores que leram e analisaram os trabalhos dos participantes no XII WEM, permitindo 
que se reúnam agora alguns dos textos aí apresentados, entretanto enriquecidos e melhorados 
precisamente a partir dos comentários de que beneficiaram. Assim, os nossos maiores 
agradecimentos dirigem-se à Professora Ana Cristina de Sousa (U. Porto), à Professora Cristina 
Sobral (U. Lisboa), à Professora Isabel Almeida (U. Lisboa), à Doutora Joana Sequeira (U. 
Porto), à Doutora Maria Joana Gomes (U. Porto), à Doutora Maria João Silva (U. Porto), à 
Professora Maria do Rosário Ferreira (U. Coimbra), ao Doutor Mário Farelo (FCSH-UNL), à 
Professora Susana Gómez Martínez (U. Évora), bem como ao também responsável científico 
do WEM, Professor Luís Miguel Duarte (U. Porto). 
 Importante é, para além dos nomes arrolados, deixar ainda aqui palavras de 
agradecimento a outros nomes e entidades que possibilitaram a concretização destes dois 
projetos: aos participantes na edição de 2020 do workshop; ao Dr. João Emanuel Leite, que 
uma vez mais viabilizou a publicação da Incipit 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; à 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT); e à Associação de Estudantes da FLUP. 
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