
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

 

        A direcção da ASE decidiu atribuir o galardão “CRISTAL DE GELO” ao Prof.º 
Dr.º Gonçalo Brito Teles Guapo Vieira, Doutorado em Geografia Física 

(Universidade de Lisboa, 2005), com a dissertação 
- Geomorfologia dos planaltos e altos vales da 
Serra da Estrela. Ambientes frios do Plistocénico 
Superior e dinâmica actual, 2004. 
 
        O galardão instituído pela Associação Cultural 
Amigos da Serra da Estrela tem por objectivo 
homenagear individualidades ou organizações 
sociais, a que se reconheça empenho, qualidades, 
ou saberes que primem por enobrecer a Serra da 
Estrela nos seus múltiplos aspectos, 
nomeadamente os da conservação dos seus 
valores naturais.  

 
        No ano passado a ASE procedeu à entrega de 4 galardões, o que aconteceu 
pela primeira vez. Mereceram tal distinção: Jan Jansen, investigador holandês; 
Maria Clotilde Soares (Tilinha), os proprietários da Casa das Penhas Douradas 
e a Fraternidade Nuno Álvares. 
 
        O agora distinguido é Professor Associado no IGOT-ULISBOA e investigador 
do CEG, integrado no grupo de investigação em Alterações Climáticas e 
Sistemas Ambientais (ZEPHYRUS). É membro da Direção do CEG, coordenador 
do Programa Polar Português, Co-Chair do Scientific Committee on Antarctic 
Research Expert Group on Permafrost, Soils and Periglacial Environments, 
membro do Comité Executivo da Global Terrestrial Network for Permafrost 
(WMO/IPA/GCOS) e representa a FCT no European Polar Board, sendo 
atualmente membro do seu Comité Executivo. É conselheiro científico do 
Gabinete Polar da FCT, membro da Comissão Luso-Espanhola para a 
Colaboração em Ciência Polar, e representante nacional na International 
Permafrost Association e International Association for Cryospheric Sciences. 
Em 2005 recebeu o Prémio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro da 
Associação Portuguesa de Geógrafos e em 2010 recebeu o Prémio Seeds of 
Science na Categoria Ciências do Mar, da Terra e da Atmosfera. Os seus 
interesses de investigação centram-se nas mudanças climáticas em ambientes 
frios e de montanha, em especial no que respeita à dinâmica do permafrost nas 
regiões polares. Participou em 8 campanhas de investigação na Antártica e em 
2 campanhas de investigação no Ártico. 
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        Gonçalo Vieira é Coordenador do Conselho Científico do Aspiring GEOPARK 
SERRA DA ESTRELA, do qual a Associação Cultural Amigos da Serra da Estrela 
é parceiro, e cujo processo de candidatura a Património da UNESCO foi 
recentemente satisfeito.  
 
       Relativamente à Serra da Estrela, Gonçalo Vieira tem dedicado especial 
atenção aos aspectos geomorfológicos influenciados pelas glaciações, 
alargando os campos de estudo a novos estudantes para que se obtenham mais 
e melhores conhecimentos, para que se ganhe uma maior consciência sobre o 
passado, para melhor se preservar no presente e no futuro. 
 
           
 
 


