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É geólogo-paleontólogo pela Universidade Complutense de Madrid e doutorado em Biologia pela Universidade 

de La Laguna, Tenerife, da qual foi professor entre os anos 70 e 90 do século passado. Também trabalhou no 

Instituto Espanhol de Oceanografia (Laboratório das Canárias), participando em várias campanhas oceanográficas 

nas águas da Macaronésia e na costa africana. Além disso, grande parte da sua vida profissional foi desenvolvida 

como Curador do Museu de Ciências Naturais de Tenerife (hoje Museu da Natureza e do Homem), do qual foi 

Diretor, e de onde organizou e coordenou inúmeras expedições científicas multidisciplinares aos arquipélagos da 

Macaronésia., sul de Marrocos, Saara, Mauritânia e Senegal. Também realizou pesquisas, entre outros locais, nas 

Ilhas Galápagos, Pascoa, Robinson Crusoe, Santa Helena, Ilha Margarita (Venezuela) e na Antártica. Apaixonado 

por estudar o passado dos arquipélagos da Macaronésia, também dedicou parte do seu tempo à pesquisa sobre 

a origem, a etnografia e as relações entre essas míticas ilhas atlânticas, muito do que se reflete neste livro. 

 
O Livro: “Macaronesia. Naturaleza, historias y leyendas” 

 

O termo Macaronésia, de etimologia grega, é utilizado 

pelos estudiosos da Natureza para expressar um conceito 

fundamentalmente biogeográfico e botânico. Esta 

terminologia, embora se refira especialmente a aspectos 

geográficos, também nos é apresentada em diferentes 

arquipélagos do Indo-Pacífico: Polinésia, Micronésia, 

Melanésia, Indonésia, etc. 

Com este livro, o leitor vai mergulhar na origem, geografia 

e história, enquanto aprende sobre algumas das lendas e 

acontecimentos notáveis que ocorreram nestas "Ilhas 

Atlânticas" por excelência. Ficará surpreso com sua 

natureza e biodiversidade únicas. As inúmeras imagens a 

cores (fotografias, mapas, gravuras ...), que sem dúvida 

enriquecem esta cuidada edição, contribuirão para uma 

melhor compreensão dos arquipélagos vulcânicos que 

constituem esta região única e mítica. Há o desejo de o 

faze chegar ao público em geral, interessado em conhecer 

mais sobre estas ilhas, para que, ao lê-lo, fique um pouco 

mais ciente dos laços estreitos - geográficos, históricos, 

biológicos, culturais e até genéticos - que os uniram desde 

então. tempos antigos. 

 


