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Safi, costa atlàntica del Marroc. Foto: André Teixeira.

Divendres, 30 d’abril del 2021
10:45. Presentació. Ignacio Díaz (ARAEM. Universitat Autònoma de
Barcelona)
11:00. Los orígenes de la expansión portuguesa en el Atlántico: la
conquista del Norte de África (siglos XV-XVI). André Teixeira (CHAM.
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Centro de Humanidades.
Universidade Nova de Lisboa)
11:45. Fortificaciones en Canarias y en la Berbería de Poniente:
arqueología de la colonización castellana bajomedieval. María del Cristo
González Marrero (Grupo ‘Tarha’. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria).
12:30. Pausa.
12:45. Azúcar amarga: el cementerio multi-étnico de Finca Clavijo,
Gran Canaria (s. XVI). Jonathan A. Santana Cabrera (Departamento de
Ciencias Históricas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).
13:30. Preguntes i debat

Torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña (Marroc). Foto: M. del Cristo González.

Els seminaris d'història i arqueologia medieval ‘Miquel Barceló’ són
trobades anuals en les quals es presenten investigacions en curs i
on es debat sobre qüestions rellevants en el camp de l'arqueologia i
de la història medievals. És un fòrum de trobada d'investigadors
amb experiència i novells, obert i especialment dirigit a estudiants
de màster i de grau. Els temes tractats de manera prioritària en
aquests seminaris tenen a veure, de manera general, amb les
pagesies medievals, d'una banda, i amb els ordres polítics bastits
en les diferents societats medievals, de l'altra. L'obra duta a terme
pel professor Miquel Barceló durant quaranta anys, tant de recerca
com de docència a la UAB, és una referència ineludible a l'hora de
tractar aquests temes. Per això, el nom triat per aquests seminaris,
que són un modest tribut a la seva obra.
Cementiri de Juan Primo, Gáldar, Gran Canaria. Foto: Jonathan Santana.

