O Oitavo Centenário do martírio de Santo Ângelo (1220-2020), um dos primeiros santos da
Ordem Carmelita, junto com Santo Alberto de Trápani (†1307), representa uma ocasião
importante para redescobrir e valorizar a sua figura. Por este motivo, a Postulação Geral e o
Arquivo Geral da Ordem Carmelitana decidiram organizar uma conferência científica, com o
objetivo de refletir e aprofundar os estudos sobre o Santo, do ponto de vista histórico,
hagiográfico e iconográfico.
Santo Ângelo, de fato, é considerado como pater Ordinis da Ordem Carmelitana e o seu papel,
seja simbólico que iconográfico, é central desde o final da Idade Média, onde já aparecia em
representações e obras hagiográficas e espirituais. A conferência será uma oportunidade para
chamar atenção aos pesquisadores para uma figura importante que ainda é pouco estudada a
nivel científico sistemático.
As contribuições e propostas poderão abordar, entre outros, os seguintes tópicos:
• história e recepção da sua figura na Ordem Carmelitana através dos tempos;
• iconografia e aspectos histórico-artísticos;
• aspectos litúrgicos;
• textos hagiográficos, tradições literárias e referências também incluídas em fontes não
carmelitanas;
• história da Ordem Carmelitana na Sicília na Idade Média com especial enfoque ao contexto
histórico do Santo;
• a relação da sua figura com os outros grandes fundadores das Ordens Mendicantes, São
Francisco e São Domingos.
As propostas de apresentação deverão ter no máximo 300 palavras e ser enviadas, junto com o
curriculum, ao endereço archivio@ocarm.org até o dia 30 de novembro de 2020. A comunicação
dos trabalhos que forem aceitos para a convenho será feita aos interessados até o dia 10 de
dezembro de 2020. As apresentações durarão no máximo 25 minutos, que poderão ser feitas em
quatro línguas: italiana, inglesa, espanhola e francesa. Os trabalhos aprovados serão publicados
em um volume especial das Edições Carmelitanas.
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