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Newsletter 4 

Novas ações de uma equipa que 

procura ser mediadora da abertura a 

outros mundos, da partilha de 

saberes, da recriação de 

imaginários, uma vezes, em 

atividades de estudo e investigação, 

outras, à volta de uma mesa em 

tertúlias de entretenimento com 

sentido. 

No século XVI o Algarve integra-se na rota 

das Índias Ocidentais. Os portos naturais, 

sobretudo o de Vila Nova de Portimão, são 

demandados por navios espanhóis, franceses 

e ingleses. Uns abrigam-se dos corsários, 

outros tentam apoderar-se do ouro e da 

prata americana. Os algarvios, aproveitando-

se da relação de vizinhança com a Andaluzia, 

estabelecem uma cumplicidade ativa com os 

mestres de navios procedentes da América, 

para desencaminhar o ouro. Tal era o festim 

que os monarcas filipinos nomearam feitores 

para combater a fraude desmesurada. Onde 

pára o ouro? 

 

Conferência pela Professora Doutora Maria 

da Graça Ventura 

ICIA/ Centro de História da Universidade de 

Lisboa 
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ONDE PÁRA O OURO? O aroma da goiaba.  
As páginas dos livros de Gabriel Garcia Márquez 
libertam aromas, sabores, prodígios, mestiçagens. 
O aroma do doce de goiaba servido por Úrsula 
para celebrar o prodígio da alquimia em Cem 
anos de solidão. O sabor das “beringelas do 
amor” de Fermina Daza em O amor nos tempos 
da cólera. O sabor agridoce do “ceviche” 
caribenho. A mestiçagem de três carnes com 
legumes das margens do Rio Magdalena com 
que se cozinha o “sancocho” colombiano. As 
prodigiosas taças de chocolate espesso que 
faziam levitar os habitantes de Macondo. Estes 
os aromas e os sabores que o ICIA propõe aos 
seus associados para, à mesa com Gabo, 
celebrarmos os cinquenta anos da publicação de 
Cem anos de solidão, num jantar literário, sem 
solidão, ao ritmo de “vallenatos". 
 
Jantar literário evocativo dos 50 anos de  
Cem Anos de Solidão. 
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1 de Dezembro 

Passeio Cultural à 

Sevilha Lusa. 
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