XII Colóquio da Secção Portuguesa
da Associação Hispânica de Literatura Medieval
O Medievalismo no século XXI
Santarém, Convento de São Francisco
21-22 de junho de 2018
Caros Colegas,
Na sequência do compromisso assumido no último encontro da AHLM-SP,
em Lisboa, na FCSH/NOVA, vimos convidá-los a participar no XII Colóquio
da Secção Portuguesa da Associação Hispânica de Literatura Medieval,
subordinado ao tema “O Medievalismo no século XXI”, que terá lugar nos
dias 21 e 22 de Junho de 2018, em Santarém, sob os auspícios da
Universidade Aberta, do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim
Veríssimo Serrão e ainda do Instituto de Estudos Medievais e do Instituto de
Estudos de Literatura e Tradição, ambos da FCSH/NOVA.
Dada a amplitude do tema escolhido, serão bem vindas propostas de
comunicação de áreas diversificadas, como a Literatura, a História, a
História da Arte, a Edição Textual, e ainda perspetivas multi- ou
interdisciplinares, bem como apresentações de projetos em curso. Neste
quadro, sugerimos ainda as seguintes linhas de análise possíveis:
- leituras atuais de textos medievais;
- edições digitais de textos medievais;
- atualidade de textos e de estruturas mentais medievais;
- Humanidades Digitais (métodos, ferramentas, aplicações...);
- bases de dados e plataformas de divulgação (bibliográficas, textuais)
e de preservação do património medieval e sua pertinência.
A inscrição e participação neste colóquio pressupõe a inscrição, como
sócio/a, na AHLM -> ver instruções em http://www.ahlm.es/Contacto.htm

Envio de Propostas de Comunicação
As propostas de comunicação, acompanhadas de um curto resumo, de
cerca de 200 palavras, deverão ser enviadas, até dia 31 de Março de
2018

para

os

seguintes

msalpalhao@sapo.pt;

endereços

electrónicos:

mepreffoios@fcsh.unl.pt.

Isabel.Dias@uab.pt;

Agradece-se

ainda

a

indicação da filiação institucional e/ou do Centro de Estudos.
Línguas de trabalho: Línguas ibéricas, Inglês e Francês.
Seleção de Comunicações
As propostas de comunicação enviadas serão objeto de seleção com base
na sua pertinência e adequação ao tema proposto e às linhas de análise
sugeridas. A comunicação da aceitação ou não das propostas terá lugar até
ao dia 30 de Abril de 2018.

Inscrição e pagamentos
Pagamentos:
Sócio da AHLM, com apresentação de comunicação:

70,00€uros

Participante sem comunicação (certificado de participação):

20,00€uros

Inscrição no jantar do colóquio (dia 21 de junho)– local e preço a indicar
oportunamente.
O pagamento é feito por depósito ou transferência bancária para a seguinte
conta da Universidade Aberta:
IBAN: PT 50 0033-0000-01080200205-31
Banco: Millennium BCP
SWIFT/BIC: BCOMPTPL
A inscrição só será considerada efetiva após a realização do pagamento. O
comprovativo do pagamento deverá ser digitalizado e enviado à
organização do colóquio, para o e-mail Isabel.Dias@uab.pt, acompanhado
do nome, NIF e morada que deverão constar no recibo.
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