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Tradicionalmente a conquista de Ceuta foi entendida como um dos momentos
iniciais da expansão europeia e portuguesa para outros continentes. Há, no entanto,
continuidades que importa ter em conta, razão pela qual a expedição portuguesa de 1415
constitui uma referência dentro de um processo mais amplo de relações entre os dois
lados do Estreito e da sua importância no conjunto da história meridional europeia e, em
particular, da peninsular.
Neste contexto, o debate a desenvolver situar-se-á não apenas no âmbito da
preparação e consequências da conquista da praça, mas também na reavaliação do mapa
político da Península Ibérica no século XV e no processo de construção da fronteira
meridional peninsular. Em simultâneo importa ainda repensar as relações entre os dois
lados do Estreito, tendo como pano de fundo a cronologia dos séculos centrais e finais
da Idade Média.
As comunicações a apresentar terão a duração de 20 minutos. As respetivas
propostas devem ter em conta as secções abaixo indicadas e incluir título, um resumo
até 1000 carateres e um Curriculum Vitae resumido até ao máximo de 2000 carateres.
As propostas serão submetidas à aprovação da Comissão Cientifica e devem ser
enviadas, em suporte eletrónico, até 31 de Maio de 2015 para
viiijornadaslusoespanholashm@gmail.com.
Secção 1 – Antes de Ceuta: território e fronteira entre o Al - Andalus e a
Hispânia Cristã
Secção 2 – De ambos os lados do Estreito: interdependências, mobilidades e
continuidades no Islão ocidental.
Secção 3 – A construção de uma nova legitimidade política: Avis e
Trastâmaras no palco peninsular
Secção 4 – Ceuta e o problema das origens da Expansão

