
  
 

“Gaspar Frutuoso: Diferentes Olhares, Novos Debates” 
CONGRESSO COMEMORATIVO DOS 500 ANOS DO NASCIMENTO DE GASPAR FRUTUOSO 

 

 PATROCÍNIOS E APOIOS                                                                                                          ORGANIZAÇÃO       

                                

Com o Alto Patrocínio da Presidência do Governo Regional dos Açores 
 

Natural da ilha de S. Miguel, Açores, onde nasceu (1522) e faleceu (1591), o sacerdote, historiador/cronista e humanista 

Gaspar Frutuoso é, ainda hoje, uma referência para quem estuda a Macaronésia, no âmbito da História, da Genealogia, da 

Literatura, da Geografia, Biodiversidade, Geologia e Vulcanologia. Doutor em Teologia, o autor de Saudades da Terra, viveu 

intensamente o ambiente cultural do seu tempo, deixando um legado que reflete um espírito moderno, centrado na busca 

do conhecimento que compaginou com a vida sacerdotal. Na passagem dos 500 anos do seu nascimento, importa 

aprofundar o estudo da sua vida e obra, do tempo em que viveu e do contributo que deixou a múltiplas áreas científicas. É 

este o grande objetivo do congresso que, a propósito, se realiza.  

 

Call for Papers 
 

Datas – 6, 7 e 8 de outubro de 2022 

Locais – Ponta Delgada e Ribeira Grande  

Modelo de participação - presencial 

Data limite do call for papers – 15 de maio 

 

As propostas de comunicação, com indicação do painel selecionado, deverão ser enviadas para 

cham.secretariado@uac.pt, com o conhecimento do cehu.diretor@uac.pt incluindo obrigatoriamente: 

 

- O título, o nome do autor com a afiliação institucional, um resumo (até 200 palavras) e palavras-chave (máximo 

5). Em anexo, deverá ser enviada uma pequena nota biográfica (até 120 palavras).  

 

Data limite da informação da aceitação – 1 de junho 

Data limite da confirmação da participação – 30 de junho 

 

Painéis:  

1. O tempo e o mundo de Gaspar Frutuoso 

2. Gaspar Frutuoso e as Humanidades 

3. Gaspar Frutuoso e as Ciências Naturais  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão Científica Comissão Organizadora 

Ana Costa (CIBIO – Univ. dos Açores) Ana Costa (CIBIO – Univ. dos Açores) 

Avelino Meneses (CHAM – NOVA/Açores) 

Isabel Almeida (FL – Univ. de Lisboa) 

João Paulo O. Costa (CHAM – NOVA/Açores) 

João Porteiro (CIBIO – Univ. dos Açores) 

José Brandão da Luz (CEHu – Univ. dos Açores) 

Maria do Céu Fraga (CEHu – Univ. Dos Açores) 

Mário Viana (CEHu/CHAM – NOVA/Açores) 

Susana Goulart Costa (CHAM – NOVA/Açores) 

 

Berta Pimentel (CEHu – Univ. dos Açores) 

Joana Branco Martins (CHAM – Univ. dos Açores) 

João Porteiro (CIBIO – Univ. dos Açores) 

Pedro Pascoal de Melo (ICPD) 

Susana Goulart Costa (CHAM – NOVA/Açores) 

Susana Serpa Silva (CHAM – NOVA/Açores) 
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