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PLANO DE ATIVIDADES 2021-24 

 

INTRODUÇÃO 

 

A situação pandémica que ainda vivemos e as incertezas relativamente à sua evolução justificam alguma 

contenção na apresentação de propostas de atividades para 2021. Contudo, pensando a médio prazo, no triénio 

do mandato dos novos órgãos sociais, propomo-nos dar continuidade aos projetos estruturantes, revitalizar a 

componente da investigação e divulgação da História e conferir ao Conselho Científico a importância consagrada 

estatutariamente a fim de credibilizar cientificamente as atividades propostas, quer a nível de edições, quer a 

nível de encontros científicos. 

Prosseguiremos, também, na organização de tertúlias culturais e literárias, recitais de poesia, passeios culturais 

e na cooperação institucional com entidades cujas iniciativas sejam convergentes, procurando rentabilizar 

sinergias. 

Visando a comunicação com os associados e o público em geral, a página oficial do ICIA será permanentemente 

atualizada, visando a publicitação da programação em desenvolvimento, a consulta das Agendas e a leitura do 

blog, disponibilizando, simultaneamente para leitura e download publicações do ICIA, designadamente todos 

os números em pdf da revista Atlântica, permitindo a acessibilidade a artigos dos nossos associados, publicados 

em revistas especializadas e a papers de comunicações apresentadas em congressos, seminários e encontros 

científicos no âmbito da História Ibero-Americana e do Algarve, assim como à galeria de fotografias que regista 

os 27 anos de atividade, constituindo uma fonte de informação especializada em Cultura e História Ibero-

americana e em Cultura e História do Algarve. 

O Plano de Atividades para 2021-24, embora se apresente, como adiante veremos, traduzido em projetos e 

atividades, constitui um roteiro aberto à discussão permanente com os associados, constituindo, por isso, um 

vetor de participação associativa. Como qualquer plano, a realização plena das atividades previstas e a 

consecução dos objetivos dependerá da situação pandémica, da concretização de apoios públicos e patrocínios,  

da participação dos associados e, nas ações abertas, da adesão da comunidade.  

 

Visando assegurar a realização do Plano, considerando que a situação global da associação se encontra 

consolidada em termos económicos e financeiros, e que a maioria das ações prosseguem, de forma renovada, 
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os objetivos de contratos-programa anteriores, o orçamento prevê, sem prejuízo de se procurar novos apoios, 

o recurso a fundos próprios disponíveis transitados de anos anteriores, que poderão ser aumentados, caso as 

receitas previstas  através de apoios institucionais se revelem insuficientes.  

OBJETIVOS   ESTATUTÁRIOS 

Cidadania 

Promover a cidadania cultural como vetor de vitalidade social. 

Promover a difusão cultural, captando e fidelizando associados e novos públicos junto da comunidade 

envolvente. 

Incorporar na programação atividades que fomentem  a partilha de ideias e de valores cívicos e o 

cosmopolitismo, 

Valor  

Promover a investigação e a divulgação da História da Ibero-América, o conhecimento da literatura e de outras 

expressões culturais e identitárias dos países que integram o espaço ibero-americano.  

Promover a investigação e a divulgação da História do Algarve, da Andaluzia e de Marrocos. 

Promover uma programação de atividades diversificadas em modalidades e experiências de participação, 

designadamente comunidades de leitores, tertúlias e jantares literários, encontros com escritores, celebrações, 

conferências, investigação histórica sobre a Ibero-América e a sua divulgação, edição. 

Valorizar a literatura como fator de conhecimento e de entretenimento com sentido e de sociabilidade. 

Mediação  

Promover parcerias de cooperação e proximidade com o associativismo e outros agentes locais.  

Participar em redes ou noutras modalidades de estudo e divulgação cultural e científica, nos domínios da 

história e cultura ibero-americana e mediterrânica. 

Utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação na mediação e comunicação com os associados e o 

público. 

Assegurar a sustentabilidade financeira da associação a médio e longo prazo, através de uma gestão criteriosa 

da despesa.  
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PROJETOS / ATIVIDADES  

 

I. TRAVESSIAS [Investigação e divulgação da História da Ibero-América na sua relação com a História de 

Portugal e com a História do Algarve] 

No âmbito deste projeto estruturante e essencial na vocação do ICIA, a associada Maria da Graça Mateus 

Ventura continuará a desenvolver o seu trabalho científico, no âmbito da História da Ibero-América, como 

investigadora principal no Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-Ulisboa),  investigadora associada 

no CHAM – Centro de  Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e membro da Asociación Española de 

Americanistas e da AHILA (Associação de Historiadores latino-americanistas europeus). 

 

No âmbito da vocação de estudo e investigação da História da Ibero-América  e do Algarve na sua relação com 

a Andaluzia e com Marrocos, será encorajada a participação dos nossos associados. 

 

II - INVESTIGAÇÃO 

1. Projetos de Investigação  

1.1 BIOGRAFIA DA FAMÍLIA GRAMAXO 

Após os estudos já publicados por Maria da Graça Ventura e apresentações em colóquios internacionais sobre  

questões teóricas e metodológicas concernentes à Biografia, este projeto visa construir uma biografia da família 

Gramaxo, com raízes em Portimão, em contexto relacional no âmbito da economia e da sociedade moderna, 

estabelecendo a interação dinâmica de agentes comerciais no espaço atlântico, no Algarve, na Andaluzia, em 

África e em Cartagena das Indias nos séculos XVI e XVII.  

Este projeto culminará na edição de um livro e será objeto, durante a sua elaboração, de ações de divulgação.  

1.2. AS CIDADES DO GHARB AL-ANDALUS 

Trabalho de investigação de Frederico Mendes Paula sobre o urbanismo do Al-Andalus que está a desenvolver 

há mais de um ano e que será publicado em livro em 2022 com apoio de várias entidades oficiais e não oficiais. 

O tema e sobretudo a investigação a ele associada poderá ser interessante para desenvolver outras iniciativas. 

 

III. PARTICPAÇÃO EM ENCONTROS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS 

Em 2019 a associada Maria da Graça Ventura e a historiadora peruana Gleydi Sullón Barreto conceberam um 

projeto de simpósio ao XIX Congresso da AHILA cuja realização deveria ter ocorrido em Paris em agosto de 2020. 

Devido às restrições provocadas pela situação pandémica, o congresso foi adiado para 20121, por via virtual. O 

simpósio 34 - “Comunidades portuguesas en los reinos de las Indias de Castilla. De su asentamiento, vínculos 
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sociales, redes e identidades durante la Edad Moderna” integra 9 historiadores de  diferentes nacionalidades e 

decorrerá  via zoom nos dias 27 e 28 de agosto de 2021. 

A participação dos restantes associados em outros encontros científicos será estimulada e divulgada na página 

web do ICIA. 

 

IV – ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS CIENTÍFICOS INTERNACIONAIS / NACIONAIS  

Considerando a adesão de novos associados historiadores, especialistas em História do Algarve, de Marrocos, 

do Magreb e em História de Arte, propomos a realização de Encontros virtuais ou presenciais sobre as seguintes 

temáticas no mandato da nova direção, ou seja, no triénio 2021-2024, com os nossos associados e outros 

investigadores a convidar: 

 

1. COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

Considerando que se aproxima o bicentenário da independência do Brasil, propomos a celebração desta 

efeméride, eventualmente em articulação com iniciativas institucionais oficiais de  Portugal e do Brasil.  

A abordagem à independência do Brasil deve ser articulada com os movimentos independentistas das colónias 

espanholas pelo que este colóquio incluirá também historiadores hispano-americanos. 

Data de realização: 2022 

Coordenação: Maria Adelina Amorim e David González Cruz (a confirmar) 

 

2. COLÓQUIO INTERNACIONAL  SOBRE MAZAGÃO (MARROCOS) E NOVA MAZAGÃO (BRASIL). 

A cidade de Mazagão, atual El Jadida, foi fundada pelos portugueses na costa ocidental de Marrocos, no século 

XVI. Em 1769 , por ordem de D. José I,  a Coroa abandonou a última praça portuguesa no Norte de África o que 

levou à retirada de centenas de famílias e escravos que, três anos depois, fundaram a cidade de Nova Mazagão, 

nas margens do rio Mutuacá, na região de Macapá (Nordeste brasileiro). 

Tratando-se de um acontecimento marcante na história de Portugal, de Marrocos e do Brasil, o tema exige uma 

abordagem nas perspetivas de historiadores dos três países. 

Esta atividade deverá convocar outras entidades.  

Data de realização: 2023 

Coordenação: Frederico Mendes Paula e Maria Adelina Amorim (a confirmar) 

 

3. COLÓQUIO INTERNACIONAL: RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL E MARROCOS  NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

A estrutura do colóquio será oportunamente divulgada e constará do plano de atividades dos anos 2023 e 2024. 

Data de realização: 2024 

Coordenação: António Jorge Afonso e Frederico Mendes Paula  
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V. SEMINÁRIOS SOBRE HISTÓRIA DO ALGARVE 

Pretende-se divulgar a história do Algarve, seguindo uma linha diacrónica, vertentes diversas que incluam a 

arqueologia, a história da Arte, a mitologia, a história política, social e económica. 

Periodicidade anual:  

1 A HISTÓRIA DO ALGARVE DA ANTIGUIDADE À ÉPOCA MEDIEVAL 

Data de realização: 2022 

Coordenação – Cláudio Torres, Fernando Pessanha e Marco Sousa Santos 

 

2. A HISTÓRIA DO ALGARVE E DA ANDALUZIA NA ÉPOCA MODERNA   

Data de realização: 2023 

Coordenação: Maria da Graça Ventura e Manuel Fernández Chaves (a confirmar) 

 

2.3. A HISTÓRIA DO ALGARVE E DA ANDALUZIA NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA 

Data de realização: 2024 

Coordenação – José Carlos Vilhena Mesquita e David González Cruz (a confirmar) 

 

VI. PALESTRAS 

2021. Periodicidade mensal 

1. Paulo Girão – A pandemia do pós I Guerra Mundial: A pneumónica no Algarve (Setembro) 

2. Marco Sousa Santos – Representações do exótico na arte produzida no Algarve (Outubro) 

3. Maria da Graça Ventura – O Algarve na rota das Índias de Castela (Novembro) 

2022. Periodicidade trimestral 

1. O culto de Santo António em Portugal e no Brasil 

2. Santo António dos Portugueses em Madrid – Juan Ignacio Pulido 

3. A confraria de Santo António dos Portugueses em Sevilha - Clara Bejarano Pellicer / Jaime García Bernal 

 

Para os anos de 2023 e 2024, os temas serão definidos oportunamente, mantendo-se a periodicidade trimestral. 

 

VII. PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS EM CURSOS LIVRES 

Data: 2021 

1 – XVII Curso livre de História do Algarve, UALG  

8 Julho - Marco Sousa Santos (CEAACP/UCoimbra): “Escravos e Senhores no Algarve da Época Moderna (séculos 

XVI-XVIII)” 
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15 Julho – Maria da Graça Ventura (Centro de História – ULisboa / ICIA): “Jorge Fernandes Gramaxo, um negreiro 

portimonense em Cartagena das Índias (1585-1626)” 

 

2 -  Universidad Pablo de Olavide 

- “Olavide en Carmona” CURSOS DE VERANO 2021- LAS ARTES EN EL REINO DE SEVILLA DURANTE EL BARROCO. 

EN RAZÓN DE SUS CENTRALIDAD/ES Y PERIFERIA/S. Fecha de celebración: 1 y 2 de julio de 2021. Director: Prof. 

Dr. D. Fernando Quiles García. Profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía. Universidad Pablo 

de Olavide. Título: “Cruzar la raya": o contributo social e cultural da  mobilidade dos portugueses no mundo 

hispânico, através de Sevilha”.  Dña. Maria da Graça A. Mateus Ventura. Investigadora del Centro de  História 

da Universidade de Lisboa / ICIA. 

 

Será divulgada na página web a participação dos nossos associados em cursos livres.  

 

VIII. TERTÚLIAS CULTURAIS E LITERÁRIAS 

Umas vezes a pretexto de celebrações ou de datas redondas, leituras e conversas em torno de livros e de 

escritores, de fotografia ou de filmes, imaginários que nos convidam a converter o passado em presente e o 

distante em próximo, numa roda de amigos numa taberna portimonense.  

Coordenação de João Ventura e Carlos Osório. 

 

IX. PASSEIOS LITERÁRIOS 

"Parar numa cidade a ver, e demorar o suficiente para ver melhor, para ver bem, é a regra" dos passeios culturais 

que, à maneira do passeante Manuel Teixeira Gomes, nos propomos empreender.   

Embora dependentes das eventuais restrições da pandemia, propomos a realização de um passeio no outono 

de 2021: 

1. A propósito do centenário do nascimento do escritor Carlos de Oliveira em 2021, solicitaremos a colaboração 

de entidades locais para a organização de uma viagem literária percorrendo os lugares onde o escritor 

neorrealista viveu, enquanto estudante (Coimbra), e na região de Cantanhede, pela vila de Febres onde passou 

a sua infância, e na zona da Gândara, cenário privilegiado da sua obra, nomeadamente em Casa na Duna (1943) 

que remete para o universo arenoso e dunar da região. Também o romance Uma abelha na Chuva é todo ele 

sedeado num território idêntico à Gândara. O passeio será acompanhado pela leitura de textos do autor e serão 

abordados aspetos da vida do autor e da vida gandaresa. Como sempre, o passeio será ainda pretexto para 

saborear a gastronomia típica da região. 
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Após a realização da visita a associada Elsa Martins fará uma exposição fotográfica ilustrativa da obra de Carlos 

de Oliveira em Portimão e em Cantanhede.  

Para os anos seguintes, será estabelecido, anualmente, um programa de passeio norteado pelos mesmos 

princípios orientadores acima referidos. 

Organizadores: João Ventura, Carlos Osório, Ricardo Palet e Filipe Pimenta 

 

X. REPOSITÓRIO DIGITAL MANUEL TEIXEIRA GOMES – atualização permanente 

O 160º aniversário de Manuel Teixeira Gomes foi assinalado, com o lançamento, em 27 de maio de 2020, de um 

Repositório Digital, concebido e produzido pelo associado Carlos Osório, dedicado exclusivamente ao ex-

presidente da República, escritor e viajante portimonense. 

Este repositório digital tem como finalidade armazenar, hiperligar e disponibilizar em acesso livre conteúdos 

digitais sob a forma de recursos multimédia, que podem ser pesquisados e utilizados pela comunidade em geral 

e, mais especificamente, pela comunidade académica e científica. 

Visa promover de forma inovadora o estudo e divulgação da história e da cultura locais, assim como a 

interculturalidade mediterrânica inspirada nos itinerários mediterrânicos de Manuel Teixeira Gomes, podendo, 

ainda, oferecer benefícios relevantes em contexto de ensino-aprendizagem”. 

Em síntese, o projeto visa, para além de dar um contributo tecnológico para a divulgação da obra de Manuel 

Teixeira Gomes, agilizar o acesso à informação dispersa na rede, apoiar as pesquisas, sobretudo na comunidade 

escolar, e impulsionar as instituições para o desenvolvimento de novas plataformas e aplicações digitais que 

possam ampliar, diversificar e democratizar o acesso ao conhecimento dos contextos histórico-literários do 

escritor-presidente nascido em Portimão há 161 anos.  

Autor: Carlos Osório 

 

XI – EDIÇÕES  

1. Apoio à edição de livros 

1.1 Está a ser retomado projeto editorial Travessias com o apoio à edição da tese de doutoramento da associada  

Florbela Veiga Frade, AS COMUNIDADES SEFARDITAS E A NAÇÃO PORTUGUESA DE ANTUÉRPIA (Séculos XVI-

XVII),  em coedição com as Edições Colibri, em 2021. 

1.2. O apoio à a edição da obra POR ESTE MAR ADENTRO: EXPECTATIVAS, ÊXITOS E FRACASSOS DE MAREANTES 

E EMIGRANTES DO ALGARVE NA AMÉRICA HISPÂNICA, de Maria da Graça A. Mateus Ventura, em 2021, editora 

em processo de consulta, prevista para o último trimestre  de 2021. 

1.3 Outras edições de autoria dos nossos associados que se insiram tematicamente na coleção Travessias. 
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2. Revista Meridional 

Este projeto de revista anual que nunca foi concretizado será recuperado com novos objetivos. Não será 

propriamente uma revista Mediterrânica, mas um revista anual de estudos sobre o Algarve, a Andaluzia e 

Marrocos, com dossiês temáticos, recensões, crónicas e artigos por “calls” específicos.  

Os textos apresentados nos encontros científicos no âmbito da temática da revista serão publicados na edição 

mais próxima da data dos encontros. 

A revista terá um conselho editorial e um conjunto de avaliadores externos que farão dupla avaliação “cega” 

dos artigos a submeter.  

Em 2021 poderá ser editado o número inaugural com um dossiê sobre Manuel Teixeira Gomes que, sem prejuízo 

de outras colaborações, incluirá textos já publicados na obra Manuel Teixeira Gomes, Ofício de viver,  de Maria da 

Graça Ventura, António Jorge Afonso e de Paulo Girão, o estudo inédito de Carlos Osório, “Manuel Teixeira Gomes, 

estudante em Coimbra”, de Carlos Osório, a crónica de viagens inédita de João Ventura, “Sob o céu de Tânger”, 

entre outros. 

Direção – Maria da Graça Ventura 

 

3. Revista Atlântica de Cultura Ibero-americana 

Após uma longa pausa, retomaremos o projeto da Atlântica, com periodicidade anual e em formato digital.  

Mantém-se a temática, a linha gráfica, estrutura e a coesão de conteúdos, mas optamos pela versão online, 

não só para minimizar os custos, como para atingir um público vasto de diferentes geografias. 

A revista terá um conselho editorial e um conjunto de avaliadores externos que farão dupla avaliação “cega” 

dos artigos a submeter.  

Direção – João Ventura 

 

XII. COMUNICAÇÃO 

A diversidade de projetos e atividades que são de grande interesse para a comunidade obriga a estratégias de 

divulgação  que permitam abranger não só publico especialista nas matérias em causa como o público em geral. 

Assim, solicitaremos à Direção Regional da Cultura do Algarve e ao Município de Portimão a inserção das nossas 

atividades nas respetivas agendas culturais. 

 

1. Página oficial na Internet 

Visando constituir uma plataforma atualizada da programação anual, de publicitação de documentação 

institucional do ICIA (Estatutos, Órgãos Sociais, currículos de associados), de consulta das Agendas, de 

disponibilização para leitura e download de publicações de edições do ICIA, designadamente todos os números 

em pdf da revista Atlântica, de acessibilidade a artigos da autoria da associada e investigadora Maria da Graça 
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M. Ventura publicados em revistas especializadas e a papers de comunicações apresentadas em congressos, 

seminários e encontros científicos no âmbito da História Ibero-Americana e do Algarve pelos nossos associados, 

de uma extensíssima galeria de fotografias que regista os 26 anos de atividade do ICIA e de um blog, a página 

web do ICIA será uma fonte de informação especializada em Cultura e História Ibero-Americana e em Cultura e 

História do Algarve. 

 

2. Página Facebook 

A manutenção da presença do ICIA na rede social Facebook assegurará uma maior proximidade e agilização na 

comunicação e partilha de informação/divulgação junto dos associados e da comunidade. 

 

3. Agenda Digital 

“Entre dois mares, o Atlântico e o Mediterrâneo, umas vezes apontando às Américas em busca da vaga gente 

lusitana, outras vezes mapeando os itinerários mediterrânicos do escritor e viajante Manuel Teixeira Gomes”, a 

Agenda Digital do ICIA continuará ser um pertinente instrumento de comunicação com os associados e com a 

comunidade.  

 

Finalmente, tratando-se de um programa estruturante, ambicioso e complexo, cabe-nos alertar para a 

necessidade de envolvimento dos associados para a sua exequibilidade a qual dependerá também dos apoios 

financeiros institucionais, com destaque para a Direção Regional da Cultura do Algarve e da Câmara Municipal 

de Portimão. 

 


