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Call for papers 

 

A realização da I Reunião Internacional de História da Náutica em Coimbra, no ano de 1968, 
teve por objetivo a promoção dos estudos sobre os aspectos técnicos da navegação, e 
desde então as Reuniões têm-se sucedido cobrindo essencialmente três áreas científicas: 

1) História da Náutica 
2) História da Cartografia Náutica 
3) História do Navio 

 A partir da IV Reunião, que teve lugar em 1983, registou-se uma abertura para campos 
laterais como a História da Ciência ou a Literatura de Viagens, que continuam a fazer parte 
do elenco temático das Reuniões. Estas têm obedecido a dois tipos de temas: genéricos de 
grande amplitude temática e cronológica, ou centrados na época da navegação à vela 
(séculos XV a XIX). 

O modelo de organização tem sido o da concentração de um limitado número de 
participantes em sessões plenárias entre os scholars seniores, presentes por convite, e as 
propostas resultantes do call for papers. Este facto tem garantido sessões científicas de alto 
nível, e muito participadas, também pelo público que assiste em regime livre. 

A XVIII Reunião segue o modelo organizativo normal, mas com um tema lato (Navegação no 
Atlântico) que permite amplas perspectivas de abordagem no mais largo espectro 
cronológico. 

A Reunião decorrerá em Ponta Delgada entre 12 e 14 de Novembro de 2018, sob a égide da 
Universidade dos Açores, em colaboração com o CHAM-Açores e a Comissão Internacional 
de História da Náutica. Celebra-se também o 50º aniversário destes encontros científicos. 

As propostas de comunicação deverão ser enviadas até 31 de Julho, estando prevista a 
comunicação da sua aceitação e a divulgação do programa provisório até 15 de Agosto. 



Solicita-se o envio de um resumo da comunicação proposta (200 palavras) acompanhado de 
um breve CV do/a autor/a. 

São línguas de trabalho: Espanhol, Francês, Inglês, Português. 

As propostas de comunicação devem ser enviadas para arsnautica@gmail.com 

 

A participação nos trabalhos, com ou sem comunicação, é livre, não estando sujeita ao 
pagamento de qualquer fee. 

 

Os participantes poderão cuidar da sua deslocação através da agência da Reunião: 
Agência Francisco Martins 
Telefone: 296 306 300 
Email: geral@fmartinstravel.com 
Contacto: Sr. Jerónimo 
Ponta Delgada - S. Miguel - Açores 
 

Comissão organizadora  
António Costa Canas - Escola Naval/CINAV 
Francisco Contente Domingues -Universidade de Lisboa/ CHUL 
Hugo Brás - Universidade dos Açores/CHAM-Aç 
Luís Falcão Fonseca - Centro de História da Universidade de Lisboa 
Mª Margarida Machado - Universidade dos Açores/CHAM-Aç 
Susana Serpa Silva - Universidade dos Açores/CHAM-Aç 
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Allison Sandman 
James Madison University 
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Edward Collins 
University College Dublin 
Francisco Contente Domingues (Presidente) 
Universidade de Lisboa 
 


