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APRESENTAÇÃO

Muitas vezes encarada como uma época de estagnação, isolamento e ruptura, onde a 
imobilidade derivada da interrupção do comércio e das rotas terrestres e marítimas con-
stituía a pedra-de-toque, a Idade Média foi, literalmente, “subestimada” por determinadas 
correntes de pensamento, que concebiam estes séculos como um período de garantido 
retrocesso, algo que simplesmente ficou no meio de duas épocas gloriosas: a Antiguidade 
Clássica e a Modernidade.

No entanto, nos últimos anos, a historiografia tem vindo a desconstruir este preconcei-
to, trazendo à luz através da análise crítica e multidisciplinar das fontes, uma manifesta 
realidade: a Idade Média, na sua extensa duração de séculos, foi uma época de ampla 
circulação e mobilidade protagonizadas por uma imensa sociologia de praticantes dos 
caminhos.

Naturalmente, as dificuldades eram muitas e marcantes, em particular no que toca às 
condições, meios e segurança, elementos que podiam tornar as deslocações morosas. 
Contudo, as infraestruturas de apoio pouco desenvolvidas e a quase generalizada aus-
ência de comodidades, nunca foram impedimento para a concretização de itinerários, 
de longa ou curta distância, bem como para o estabelecimento de rotas de viagem. A ter 
em conta, sobretudo, é que a viagem, por muito singela e quotidiana que fosse, nunca 
era encarada de forma trivial. Independentemente do destino ou da causa, era sempre 
considerada com zelo e critério, nomeadamente ao nível espiritual.

A prática da viagem no mundo medievo assumiu contornos muito diversos, quer no que 
diz respeito às vivências e motivações – diplomacia, peregrinação, guerra, comércio, 
negócios religiosos, casamentos nobres, fugas à justiça, exílio, migração, busca do conhe-
cimento, entre muitas outras razões –, quer em termos da multifacetada produção escrita 
dela resultante e da consequente recepção junto de um público leitor sempre ávido de 
notícias (veja-se o caso das viagens imaginárias e dos chamados viajantes de gabinete). 
Vertentes, afinal, que fazem do homem medieval, inequivocamente, um Homo Viator. 

Subordinado ao tema central da viagem, circulação e mobilidade na Idade Média, o pre-
sente encontro científico encerra, pois, um conjunto alargado de subtópicos de análise, 
que permitem aprofundar o conhecimento acerca da forma dinâmica e diversificada como 
a sociedade medieval, nas suas várias dimensões, se relacionava com a prática dos camin-
hos terrestres e marítimos.

Link de acesso à sessão: https://videoconf-colibri.zoom.us/j/83577604311?pwd=Q1N-
5VzNlSStaMWhFTE00S091UFRtUT09



PROGRAMA

25 de Novembro, 5ª feira (1º dia)
 

9.50 – Abertura e apresentação (Maria de Lurdes Rosa, Diretora do IEM; Paulo Catarino 
Lopes, Coordenador)

SESSÃO I – Moderação: Catarina Fernandes Barreira (IEM – NOVA FCSH; UCP – CEHR)

10.00 – CONFERÊNCIA DE ABERTURA (1º dia): José Guillén Berrendero (Universidad Rey 
Juan Carlos): «Viajeros con blasón en el Renacimiento: la nobleza castellana y la idea del 
viaje como práctica cultural» / «Travelers with a coat of arms in the Renaissance: Castilian 

nobility and the idea of travel as a cultural practice»

10.40 – Diana Martins (IEM – NOVA FCSH): «Enfrentar o medo na esperança do sucesso: 
viagens diplomáticas no reinado de D. Dinis (1279-1325)» / «Fear for a chance of success: 

diplomatic travel during the reign of King Dinis of Portugal (1279-1325)»

11.00 – Debate
11.20 – Pausa para café

SESSÃO II – Moderação: Tiago Viúla de Faria (IEM – NOVA FCSH)

11.30 – Pedro Martinez García (Universidad Rey Juan Carlos): «La peregrinación bajomedie-
val en el Sacro Imperio» / «Late Medieval Pilgrimage in the Holy Roman Empire»

11.50 – Kara Kersh (Trinity College Dublin): «Fantastic Cures and Where to Find Them: How 
Hagiographers Encouraged Pilgrimage Travel» / «Curas Fantásticas e Onde Encontrá-Las: 

Como os Hagiógrafos Incentivaram Viagens de Peregrinação»

12.10 – Debate
12.30 – Almoço

SESSÃO III – Moderação: Fabio Barberini (IEM – NOVA FCSH)

13.30 – Waslan Saboia Araújo (UNESP – Campus de Franca): «O contributo das viagens de 
oficiais de armas para a descrição geográfica durante o século XV» / «The contribution of 

arms officers’ travels to geographic description during the 15th century.»

13.50 – Miguel Metelo de Seixas (IEM – NOVA FCSH): «Uma viagem heráldica pelos reinos 
de Portugal e Algarve: o armorial autárquico de Cristóvão Alão de Morais» / «A heraldic 
journey through the kingdoms of Portugal and Algarve: the municipal armorial by Cristóvão 

Alão de Morais»

14.10 – Debate
14.30 – Pausa para café



SESSÃO IV – Moderação: Paulo Catarino Lopes (IEM – NOVA FCSH)

14.40 – Vera Cruz Miranda (Universidad Rey Juan Carlos): «Los viajes del príncipe de Viana 
por el Mediterráneo: poder y cultura en la Baja Edad Media» / «The voyages of the prince of 

Viana through the Mediterranean: power and culture in the Late Middle Ages»

15.00 – Douglas Mota Xavier de Lima (Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA): 
«Negociar e narrar a diplomacia: os relatos de embaixadas do século XV» / «Negociate and 

narrate diplomacy: embassy reports from the 15th century»

15.20 – CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO (1º dia): Vânia Leite Fróes (Universidade 
Federal Fluminense): «Os “sabedores do mar” e suas viagens às Canárias (séculos XIII-XV)» 
/ «The “Sea Connoisseurs” and Their Travels to the Canary Islands (13th-15th centuries)»

16.00 – Debate
16.20 – Encerramento do primeiro dia de trabalhos

26 de Novembro, 6ª feira (2º dia)

SESSÃO V – Moderação: Luís Miguel Rêpas (IEM – NOVA FCSH)

10.00 – CONFERÊNCIA DE ABERTURA (2º dia): Susana Torres Prieto (IE University [Sego-
via] y Visiting Fellow at the Harvard Ukrainian Research Institute – HURI): «Mercenarios, 
comerciantes, diplomáticos y peregrinos: viajeros en la Slavia medieval» / «Merchants, trad-

ers, diplomats and pilgrims: travellers in the medieval Slavic realm»

10.40 – João Luís Fontes (IEM – NOVA FCSH; UCP – CEHR): «Longe, mas perto: solidão, 
ocultamento e mobilidade entre os eremitas da pobre vida.» / «Apart but near: solitude, 

concealment and mobility among the hermits of the poor life»

11.00 – Debate
11.20 – Pausa para café

SESSÃO VI – Moderação: Francisco José Diaz Marcilla (IEM – NOVA FCSH)

11.30 – Alicia Hernández Robles (Universidad de Murcia): «El funduq en al-Andalus: una 
aproximación a los viajes y viajeros a partir de las estructuras de apoyo»  / «The funduq in 

al-Andalus: an approach to travel and travelers based on support structures» 

11.50 – Beatriz Van Zeller (Centro de História da Universidade de Lisboa – CH-ULisboa): 
«“Falou Garcia Ramires” – O intérprete de uma viagem imaginada» / «‘Garcia Ramires Spoke’ 

– The interpreter of an imagined voyage.»

12.10 – Debate
12.30 – Almoço



SESSÃO VII – Moderação: Maria João Branco (IEM – NOVA FCSH)

13.30 – Paulo Catarino Lopes (IEM – NOVA FCSH): «Representações de Constantinopla em 
relatos de viagem tardo-medievais do Ocidente europeu e norte-africano» / «Representa-
tions of Constantinople in Western European and North African travel accounts from the 

Late Middle Ages»

13.50 – Carolina Chaves Ferro (Centro Universitário UniCarioca): «Os livros de viagens nos 
reinados de D. Duarte (1433-1438) e D. Manuel I (1495-1521): entre os manuscritos e os 
impressos» / «The travel books in the reigns of Duarte (1433-1438) and Manuel I (1495-

1521) of Portugal: between manuscripts and prints»

14.10 – Debate
14.30 – Pausa para café

SESSÃO VIII – Moderação: Paulo Catarino Lopes (IEM – NOVA FCSH)

14.40 – Rafael Gonçalves (UNESP – Campus de Franca): «Najas nas margens do paraíso: 
crenças e intercâmbios religiosos em registros sobre uma viagem do século XIV» / «Snakes 
on the shores of paradise: beliefs and religious exchanges in records about a 14th century 

journey»

15.00 – Pablo Castro Hernández (Universidad Alberto Hurtado / Universidad de Santiago 
de Chile): «“Mirando muchas e muy estrañas cosas”: funciones y propósitos narrativos de lo 
extraño y lo maravilloso en el relato de viajes de Pero Tafur (s. XV)» / «“Mirando muchas e 
muy estrañas cosas”: functions and narrative purposes of the strange and the wonderful in 

the travel writing by Pero Tafur (15th century)»

15.20 – CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO (2º dia): Susani Silveira Lemos França (UN-
ESP – Campus de Franca): «Divergências e rupturas nas primeiras viagens quatrocentistas» 

/ «Divergences and ruptures in the pioneer journeys of the 15th century»

16.00 – Debate
16.20 – Encerramento do Congresso (Paulo Catarino Lopes, Coordenador)
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