
6 

Incipit – Apresentação 

 
 Onze textos integram o 10º número da Incipit, resultado da 13ª edição do 

Workshop de Estudos Medievais (WEM), evento que decorreu na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto entre os dias 8 e 10 de abril de 2021. O evento é organizado 

anualmente pelo Grupo Informal de História Medieval (GIHM), tendo este por 

objetivo reunir mestrandos e doutorandos nas diferentes áreas dos estudos medievais 

de universidades portuguesas e estrangeiras, de forma a que os mesmos apresentem e 

discutam as suas pesquisas e trabalhos.  

 A 13ª edição contou com 15 comunicações de autores portugueses, espanhóis, 

italianos, croatas e russos nas áreas da História, História da Arte, Estudos Literários e 

Filosofia. Pelo segundo ano consecutivo, o Workshop decorreu de forma inteiramente 

virtual, devido aos constrangimentos associados à Pandemia da Covid-19, sem que isso 

tenha interferido no principal intuito do evento, que assenta quer na análise de 

especialistas aos projetos apresentados, quer nos comentários cruzados entre os 

participantes. 

 Como é já habitual, a comissão organizadora do Workshop e a comissão 

editorial da Incipit deixam aqui palavras de agradecimento àqueles que possibilitaram 

a concretização destes dois projetos: ao Prof. Doutor Luís Miguel Duarte, responsável 

científico do WEM; aos participantes na edição de 2021 do Workshop, tanto aos 

estudantes como aos professores; ao Dr. João Emanuel Leite, que uma vez mais 

viabilizou a publicação da Incipit na Biblioteca Digital da FLUP; ao Flávio Miranda,  

um dos fundadores do GIHM, que aceitou o desafio lançado pela comissão editorial, 

de elaborar um texto comemorativo desta 10ª edição; 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); à Associação de Estudantes da FLUP.  
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