
 

 
 
 

 
PROGRAMA DETALHADO  
 
26 de Maio 
 
13h30 – Secretariado: recepção aos participantes e levantamento de credenciais 
 
14h30 – Sessão de abertura (FCT-UAlg, SPER, Rural RePort, CO CER2022) 
 
15h30 – 1. Sessões paralelas 
 
Sessão 1A – Recursos hídricos, sustentabilidade e biodiversidade | Moderação: Gonçalo Duarte Gomes 
(CHAIA/UÉ)) 
 
Silvia Benedito (Harvard University) – O Canário na Mina: Incêndios e Comunidades Rurais no Interior de 
Portugal 
 
Amélia Santos (UAlg) – Na interface terra-água: intervenções de recuperação paisagística e ambiental na Ria 
Formosa, Algarve 
 
Paula Gomes da Silva (UAlg) | Desidério Batista (UAlg & CHAIA/UÉ) – A paisagem da água e os serviços 
ecossistémicos. O estudo de caso do Geoparque Algarvensis, na região do Algarve 
 
Sessão 1B - Conflitos, ocupação territorial e direitos relacionados à questão hídrica na capitania, província e 
estado do Rio de Janeiro - Brasil - século XVIII ao século XX | Organizador: Marcus Dezemone (UFF, Brasil) 
 
Marina Monteiro Machado (UERJ, Brasil) – Terras da Antiga Aldeia 
 
Gabriel Almeida Frazão (IFF, Brasil) – “Rios caudalosos” e “caminhos montanhosos e tortuosos”: reflexões 
sobre os impactos dos recursos hídricos na ocupação e economia de Nova Friburgo (Séc. XIX) 
 
Marcus Dezemone (UFF, Brasil) – A hidrelétrica de Tapera, região serrana do Rio de Janeiro: impactos, direitos 
e mobilizações políticas no campo fluminense (1930-1970)   
 
Sessão 1C – A água nas relações sociais, políticas e económicas| Moderação: a confirmar 
 
José Pedro Reis (FLUP) – A economia agrária do Distrito de Bragança em tempos de conflito (1914-1918) 
 
Jose Diaz-Diego (UPO, Sevilha) – La reforma agraria andaluza de 1984-2011: la categoría como anécdota 
 
Fabíola Franco Pires (CITCEM) – Organização territorial, gestão da propriedade e domínio da água nos terrenos 
marginais da bacia inferior do Lima 
 
17h00 – Pausa para café 
 
17h30 – Apresentação do livro Transição digital e inteligência coletiva territorial, de autoria de António Covas 
| Apresentação: Luís Moreno (IGOT-ULisboa) [Sala de conferências da Biblioteca da UAlg] 
  
18h30 – Assembleia Geral da SPER [Sala de conferências da Biblioteca da UAlg] 
  
 
 
 



27 de Maio 
 
09h00 – 2. Sessões paralelas  
 
Sessão 2A - Infraestruturas de regadio. Perspetivas de longa duração | Organizadores: Alberto González 
(CEIS20/UC & FLUC) e Inês Gomes (CEIS20/UC & FLUC) 
 
Sofia Lacerda (CEIS20/UC & FLUC) | Pedro C. Carvalho (CEIS20/UC & FLUC) – A gestão da água em Época 
Romana. O caso da paisagem rural da ciuitas Igaeditanorum 
 
Dulce Freire (CEIS20/UC & FEUC) | Carlos Manuel Faísca (CEIS20/UC & FLUC) – Discutindo a escassez de 
água: infraestruturas públicas de regadio no Alentejo (séculos XVII-XXI) 
 
Maria Antónia Pires de Almeida (CIES/ISCTE-IUL) – Albufeira do Maranhão: contributo para história da 
hidráulica agrícola em Portugal e a situação atual 
 
Sessão 2B – Usos económicos da água | Moderação: a confirmar 
 
João Domingos Pinheiro Filho (PPGEcoH/UNEB) – O rural na Serra dos Cavalos (SAB/Caruaru/PE/Brasil): lugar 
onde nascem as águas e regam a hidrogarimpagem 
 
Mariah Freitas Monteiro (Centro de Estudos Latino-Americanos/ Universidade Católica de Eichstätt) – O 
agronegócio brasileiro em perspectiva histórica: o papel basilar da modernização agropecuária empreendida na 
ditadura militar (1964 - 1985) 
 
Filipa Fiúza (CES-UC & DINÂMIA'CET-IUL) – “A Água na valorização do Ultramar” (1951): o povoamento do 
Cunene em Angola 
 
Sessão 2C - Desenvolvimentos da Roda Hidráulica entre a Teoria e a Prática | Organizadores: Clara Xavier 
Marques (CIUHCT/UL), Patricia Trindade Monteiro (CIUHCT/UL) e Ana Duarte Rodrigues (CIUHCT/UL) | 
Moderador: Desidério Batista (UAlg & CHAIA/UÉ) 
 
Pier Luigi Pireddu (CIUHCT/UL) – Sobre o desenvolvimento das rodas hidráulicas: o cenário francês entre 
Bernard Forrest de Bélidor e Charles Bossut  
 
Clara Xavier Marques (CIUHCT/UL) – Sistema Oliver Evans de moagem e o uso da água: transformação da 
paisagem e sociedade rural rumo ao desenvolvimento industrial estadunidense 
 
Patricia Trindade Monteiro (CIUHCT/UL) – Um importante debate entre engenheiros do século XIX em Portugal: 
o caso do motor hidráulico do Seixal, estuário do rio Tejo 
 
10h30 – Pausa para café 
 
11h00 – Sessão plenária com oradores convidados | Moderação: José Vicente Serrão (ISCTE-IUL) 
 
José María Civantos (Universidade de Granada) - «Construir paisajes con el agua: Los sistemas históricos de 
regadío como socioecossistemas sostenibles para el futuro» 
 
Inês Amorim (Faculdade de Letras da Universidade do Porto / CITCEM) – «Cultivar as zonas húmidas 
ou restaurar a natureza? Os historiadores sob suspeita» 
 
José Paulo Monteiro (Universidade do Algarve / CTA) – «A Gestão da Água a diferentes Escalas Territoriais 
e a Necessidade da sua Articulação» 
  
13h00 – Almoço (RU – Restaurante Universitário) 
 
 
 



14h00 – 3. Sessões paralelas 
 
Sessão 3A – Gerindo o sequeiro: mudanças produtivas na Península Ibérica | Organizadores: Dulce Freire 
(CEIS20/UC & FEUC) e Carlos Manuel Faísca (CEIS20/UC & FLUC)  
 
Alberto González (CEIS20/UC & FLUC) – Cultivar milho: práticas agrícolas e gestão da água (séculos XIX-XX) 
 
Carlos Manuel Faísca (CEIS20/UC & FLUC) – Arroz de sequeiro: propostas e experiências na Península Ibérica 
 
Leonardo Aboim Pires (ICS-UL & CEIS20/UC) – A laranjeira na agricultura oitocentista portuguesa: do cultivo 
alternativo à produção especializada 
 
Sessão 3B – A água na organização do território| Moderação: Andreia Fidalgo (UAlg & CIES-ISCTE) 
 
Catarina Rodrigues Moisés Madruga (FAUTL/ ISCTE) – A importância da água na ocupação humana das ilhas 
dos Açores em finais do século XVI 
 
José Vicente Serrão (ISCTE-IUL) – Marcas de água no reformismo ilustrado português dos finais do Antigo 
Regime 
 
Ana Paredes Cardoso (ISCTE-IUL / CIES-ISCTE) – O Império na Província 
 
Sessão 3C – Cursos de Água | Moderação: Miguel Reimão Costa (UAlg, CEAACP, CAM) 
 
Amélia Santos (UAlg) | Carla Antunes (UALG) | Desidério Batista (UAlg & CHAIA/UÉ) – Recuperação e 
reabilitação de cursos de água na Ria Formosa (Algarve): Princípios, processos e técnicas de intervenção 
 
Ana Isabel Lopes (CITCEM-FLUP) – «Deram cabo do peixe matando a criação»?: Evolução da ictiofauna e 
regulamentação das artes de pesca na foz do Cávado (séculos XVIII-XIX) 
 
José Rafael da Silva Pereira Carmo Soares (UMinho) – Libertar o malfadado Ave: os pareceres e as decisões 
da Estação Aquícola do Rio Ave na luta contra a poluição industrial (1953-1974) 
 
 
15h30 – Pausa para café 
 
16h00 – Mesa-redonda sobre a Escassez da Água no Algarve | Moderação: Elisabete Rodrigues (Sul 
Informação) 
 
António Eusébio (Presidente do Conselho de Administração da Águas do Algarve) 
 
Artur Gregório (Presidente da Direcção da In Loco) 
 
Pedro Valadas Monteiro (Director Regional de Agricultura e Pescas do Algarve) 
 
Abílio Sousa (Vereador da Câmara Municipal de Loulé – Pelouro Eficiência Hídrica e Gestão das Redes de 
Abastecimento de Água) 
 
 
18h00 – Reunião Geral Rural RePort [Sala de conferências da Biblioteca da UAlg] 
  
20h30 – Jantar do Congresso no Restaurante Tertúlia Algarvia (Vila Adentro, Faro) 
 
 
 
 
 
 



 
 
28 de Maio 
 
09h00 – 4. Sessões paralelas 
 
Sessão 4A – Gestão e regulação da água | Moderação: Orlando Simões (ESAC/IPC) 
 
Carla Antunes (UAlg) – Uso da água em Portugal: uma abordagem de programação de compromisso para 
analisar a sustentabilidade do uso deste recurso 
 
Paulina Gamallo Chaine (CINVESTAV—Unidad Zacatenco) – Autogestión y participación comunitaria en 
defensa del agua: El caso de la Red de Sistemas Comunitarios y Comités en Defensa del Agua (Escuelita del 
Agua), México 
 
Luís Moreno (IGOT-ULisboa) – Agricultura Familiar e alterações climáticas: perceções e opções em torno do 
regadio em Portugal continental 
 
Iván G. Peyré Tartaruga (CEGOT & FLUP) – Políticas de inovação, gestão da água e sistemas agroalimentares 
 
Sessão 4B – Simbolismo da Água | Moderação: Luís Oliveira (UAlg) 
 
Filipa Araújo (UC) – Representações da água nos livros de emblemas: realidades pintadas ou pinturas 
idealizadas? 
 
Gonçalo Duarte Gomes (CHAIA/UÉ) – De Arrakis ao Algarve: a cultura mediterrânica da água no universo 
ficcional de Dune 
 
Lina Santos Mendonça (CLEPUL/FLUL) – Pedir «as Águas de Misericórdia», uma tradição popular portuguesa 
 
Sessão 4C – Património material e imaterial | Moderação: Miguel Reimão Costa (UAlg, CEAACP, CAM) 
 
Desidério Batista (UAlg & CHAIA/UÉ) – O património hidráulico como base para o turismo cultural. O Caso da 
Campina de Faro (Algarve) no âmbito do Projeto europeu INCULTUM 
 
Adriano Costa (Instituto Politécnico da Guarda) – Águas do interior de Portugal e suas valorizações 
económicas e sociais por via do turismo, lazer e desporto 
 
Luís Mota Figueira (Instituto Politécnico de Tomar) – A água, património material e imaterial - agricultura e 
museografia da paisagem na sub-região do Médio Tejo  
 
Amélia Santos (UAlg) – Património hidráulico, do passado para o futuro. O caso de uma intervenção de 
reabilitação no concelho de São Brás de Alportel, no Algarve  
 
10h30 – Pausa para café 
 
11h00 – Sessão de encerramento 
 
12h00 – Partida para o almoço e visita de campo 
 
13h00 – Almoço em Salir 
 
14h30 – Visita a Salir orientada pelo Arquitecto Paisagista Gonçalo Duarte Gomes (CHAIA/UÉ) 
 
19h00 – Chegada ao Campus de Gambelas, UAlg 
 


