
 

 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO 

 

III CICLO INTERNACIONAL DE 

CONFERÊNCIAS GYNECIA  

 

 

“Ginecologia e embriologia nos textos antigos, medievais e renascentistas” 
 

Lisboa, 27 e 28 de Junho de 2022 

 

O Projecto “Gynecia: Rodrigo de Castro Lusitano e a tradição médica antiga sobre ginecologia e 

embriologia” organiza, em 27 e 28 de Junho de 2022, na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, o III Ciclo Internacional de Conferências Gynecia, subordinado ao tema “Ginecologia e 

embriologia nos textos antigos, medievais e renascentistas”. O objectivo principal deste Ciclo de 

Conferências é analisar as facetas e complexidades do tema, no contexto da Medicina Ocidental. 

Convidam-se os investigadores e académicos que se dediquem a uma área relacionada com esta 

temática e que estejam interessados em participar na Conferência a apresentarem uma proposta 

de comunicação. Aceitam-se propostas de comunicações sobre medicina e filosofia antigas, 

medievais e renascentistas, especialmente as que explorem um ou mais dos seguintes tópicos, 

ou outros considerados pertinentes:  

1) cuidados de saúde relacionados com mulheres e crianças;  

2) embriologia, geração humana e animal; 

3) concepção, gravidez, (in)fertilidade, aborto; 

4) monstros e hermafroditas; 

5) astrologia nos textos médicos sobre gravidez e parto; 

6) materia medica em ginecologia; 

7) tradução de textos sobre doenças de mulheres e crianças (desafios, relevância e dificuldades); 

8) retórica e medicina. 

 

Apresentação de Propostas  

Os interessados devem submeter um resumo conforme as orientações abaixo até 31 de Março 

de 2022. A aceitação ou não aceitação será comunicada até 22 de Abril de 2022.  

As comunicações (até 20 minutos) podem ser apresentadas numa das línguas oficiais do evento: 

Português, Espanhol, Italiano, Francês e Inglês.  

Todas as mensagens e pedidos de informação relacionados com o evento devem ser enviados 

para o email: gynecia2022@letras.ulisboa.pt. 

 

Comissão Científica 

Arnaldo Espírito Santo (Universidade de Lisboa)  

Helen King (Open University) 



Henrique Leitão (Universidade de Lisboa) 

João Nunes Torrão (Universidade de Aveiro) 

José Sotero Gomes (Hospital da Luz, Funchal) 

Manuel Vázquez Buján (Universidad de Santiago de Compostela) 

Miguel Ángel González Manjarrés (Universidad de Valladolid) 

Rodrigo Furtado (Universidade de Lisboa) 

 

Comissão Organizadora 

Bernardo Mota (Universidade de Lisboa) 

Cristina Santos Pinheiro (Universidade da Madeira) 

Gabriel Silva (Universidade de Lisboa) 

Joaquim Pinheiro (Universidade da Madeira) 

Rui Carlos Fonseca (Universidade da Madeira) 

 

Orientações para envio de resumos 

Os resumos devem ser submetidos para gynecia2022@letras.ulisboa.pt até ao dia 31 de Março 

de 2022 com as seguintes informações: nome; endereço de email; afiliação institucional; 

pequena nota bio-bibliográfica (300 palavras), título da comunicação; resumo (500 palavras); 5 

palavras-chave, área temática em que se insere a proposta. 

 

Inscrição 

Valor da inscrição normal 100€; Estudantes de mestrado ou doutoramento: 40€; Participantes sem 

comunicação: 20€. A data limite para o pagamento da inscrição é 15 de Maio de 2022. 

 

Datas importantes 

Submissão de propostas – até 31 de Março de 2022.  

Informação sobre (não) aceitação de propostas – até 22 de Abril de 2022.  

Pagamento da inscrição – até 15 de Maio de 2022.  

Sessões – 27 e 28 de Junho de 2022. 

 

 
 

   
 

Este evento é financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto 

Gynecia: Rodrigo de Castro Lusitano e a tradição médica antiga sobre ginecologia e embriologia 
(PTDC/FER-HFC/31187/2017). 
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