
 

 

COLÓQUIO COMEMORATIVO DO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE PEDRO DA SILVEIRA 

COMMEMORATION CONFERENCE ON THE CENTENNIAL OF PEDRO DA SILVEIRA’S BIRTH 

 

 

CALL FOR PAPERS 

 

Pedro da Silveira – faces de um poliedro cultural 
 

Pedro da Silveira – the faces of a cultural polyhedron 
 
 

No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Pedro da Silveira (n. 
05.09.1922), a Universidade dos Açores junta-se ao movimento de celebração em várias 
instituições no país e no estrangeiro, com o Colóquio Pedro da Silveira – faces de um poliedro 
cultural, no qual se propõe refletir sobre as várias facetas da obra deste escritor. Nascido na ilha 
das Flores, nos Açores, Pedro da Silveira passou grande parte da sua vida no continente 
português, sem nunca cortar a ligação à sua terra natal. Dividiu a sua atividade entre a escrita e 
a crítica literárias, a investigação histórica e etnográfica, a colaboração na imprensa regional, 
nacional e estrangeira, a edição filológica, a tradução e a antologia. Procurar-se-á neste colóquio 
abarcar estas várias áreas de atuação do autor de A ilha e o mundo, incentivando o 
desenvolvimento da investigação da sua obra, ainda com muitos aspetos por explorar. 

O colóquio decorrerá em regíme híbrido, presencialmente e por vídeoconferência. 

 

_______ 

On the centennial year of Pedro da Silveira (born in September, 5, 1922), the University 
of the Azores joins the celebration activities organised by several institutions in Portugal and 
abroad with the commemoration conference entitled Pedro da Silveira – the faces of a cultural 
polyhedron, which aims at reflecting on the many facets of this writer. Born on Flores Island, in 
the Azores, Pedro da Silveira spent a great part of his life in mainland Portugal, but never broke 
the attachment to his home archipelago. His work encompasses a variety of interests, including 
literary writing and literary criticism, historical research, philological edition, translation and 
anthology. It is the purpose of the conference to highlight all these fields and to encourage 
further inquiry on his work, still insufficiently explored. 

The conference will be held on a hybrid basis, with both in-person and videoconference 
presentations. 
 

  ___________ 



 

 

 

Datas – 14 a 16 de setembro de 2022. 

Calendar – September, 14-16, 2022. 

Local – campus de Ponta Delgada – Universidade dos Açores e Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada. 

Local – campus of Ponta Delgada – University of the Azores and Public Library of Ponta Delgada. 

 

Línguas da conferência – português, inglês, espanhol e francês. 

Conference languages – Portuguese, English, Spanish and French. 

 

Painéis/ Panels: 

A aventura literária de Pedro da Silveira 

The literary adventure of Pedro da Silveira 

 

As afinidades eletivas – influências literárias em Pedro da Silveira 

Elective affinities – literary influences on Pedro da Silveira 

 

Pedro da Silveira, investigador de História e Etnografia dos Açores 

Pedro da Silveira, the researcher of Azorean History and Ethnography   

 

Pedro da Silveira, crítico, editor filológico, tradutor e colaborador da imprensa 

Pedro da Silveira, the literary critic, the philological editor and the contributor to the press 

 

Pedro da Silveira e a Biblioteca Nacional 

Pedro da Silveira and the National Library 

 

Pedro da Silveira e os seus contemporâneos  

Pedro da Silveira and his contemporaries 



 

 

 

 

Informação importante/ Important information: 

Call for papers – até 14 de abril de 2022. 

Call for papers – by 14 April, 2022. 

 

As propostas de comunicação deverão incluir o nome do autor com a filiação institucional, a 
indicação do painel, título, resumo (até 200 palavras), palavras-chave (máximo 6) e indicação da 
modalidade de participação (presencial ou online). Em anexo, deverá ser enviada uma pequena 
nota biográfica (até 250 palavras). Todas as propostas devem ser enviadas para o e-mail: 
coloquiopedrodasilveira2022@gmail.com (com conhecimento para joana.fg.martins@uac.pt ) 
com o assunto: Colóquio Pedro da Silveira. 

Proposals for communication should include the name of the author with the institutional 
affiliation, the indication of the panel, title, abstract (up to 200 words), keywords (maximum 6) 
and the participation modality (in-person or online). Please send attached a short biographical 
note (up to 250 words). All proposals should be sent to: 
coloquiopedrodasilveira2022@gmail.com with the subject: Colóquio Pedro da Silveira. 

 

Informação de Aceitação – até 31 de maio de 2022. 

Acceptance Information – until May 31, 2022. 

 

Inscrições 

Até 20 de junho de 2022 – 75 euros. 

De 21 de junho a 21 julho – 100 euros. 

Estudantes de Doutoramento e Bolseiros – 25 euros. 

Membros do CHAM, do CEHu e docentes da Universidade dos Açores e funcionários da 
Direção Regional da Cultura do Governo Regional dos Açores – isentos. 

 

Registration 

Until June, 20  – 75 euros. 

From June 21 to July 21– 100 euros. 



 

 

Scholarship Grantees and PhD Students – 25 euros. 

CHAM and CEhU members and teaching staff of the University of the Azores – free of charge. 

 

Entrega dos textos para publicação – no Secretariado da Conferência, durante o evento. As 
normas de edição serão indicadas aquando do envio da carta de aceitação. 

Delivery of papers for publication – at the Conference Desk, during the event. The editing 
standards will be indicated in the acceptance letter. 

 

Comissão Científica/ Scientific Board 

Diniz Borges (California State University, Fresno)  

Francisco Cota Fagundes (University of Massachusetts Amherst)   

Leonor Sampaio da Silva (CHAM – Universidade dos Açores) 

Luiz Antonio de Assis Brasil (Pontifícia Universidade Católica – Rio Grande do Sul)  

Maria Madalena Teixeira da Silva (Universidade dos Açores  e CLP/Universidade de Coimbra)  

Onésimo Teotónio Almeida (Brown University)  

Rosa Maria Goulart (CEHu – Universidade dos Açores)  

Urbano Bettencourt (CEHu – Universidade dos Açores)  

 

Comissão Organizadora/ Organizing Committee 

Ana Cristina Correia Gil (CHAM – Universidade dos Açores) 

Joana Branco Martins (CHAM – Universidade dos Açores) 

Leonor Sampaio da Silva (CHAM – Universidade dos Açores) 

Maria do Céu Fraga (CEHu – Universidade dos Açores) 

Maria Madalena Teixeira da Silva (Universidade dos Açores  e CLP/Universidade de Coimbra) 

Susana Serpa Silva (CHAM – Universidade dos Açores) 

Urbano Bettencourt (CEHu – Universidade dos Açores) 

 

 


