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Ilustração 1 – Estudos imunológicos na imprensa nacional.                
Fundação Manuel Viegas Guerreiro alia-se às Fundações Vox 

Populi, The Claude and Sofia Marion Foundation, à Nova 
Medical School - Faculdade de Ciências Médicas e ao Centro 
de Medicina Laboratorial Germano de Sousa para promover 

três estudos serológicos, conduzidos pela Ordem dos Médicos 
e sob a coordenação da Fundação Álvaro Carvalho. 
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«O sobreiral das umbrias não move uma folha. Nem homens, nem aves,  

nenhum indício de vida animal. Um silêncio absoluto de sonho e de mistério.  

Quase me parece sacrilégio misturar palavras ao divino sossego da Natureza.» 

Manuel Viegas Guerreiro  
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1. CONSIDERAÇÕES EXECUTIVAS 

A Fundação Manuel Viegas Guerreiro (FMVG) apresenta o Relatório de Actividades, Balanço e 

Contas referente ao exercício de 2020, em conformidade com o art.º 16.º dos seus Estatutos, 

dando-lhe público conhecimento. 

O ano fica marcado pelo falecimento da Professora Doutora Maria Aliete Galhoz, poetisa, 

ensaísta, investigadora literária e ex-membro do ex-Conselho Consultivo. Não podemos deixar 

de fazer a referência a essa perda lamentável para a cultura portuguesa. Antes ainda de 

qualquer outra consideração, destaque-se também a atribuição da Medalha de Mérito Cultural ao 

arqueólogo e membro do mesmo Conselho, Cláudio Torres, pelo governo português, o que muito 

nos orgulha e regozija. 

Este ano ficou igualmente pautado pela pandemia Covid-19 que obrigou a profundas mudanças 

na actividade da Fundação, acompanhando as demais instituições, organismos, bibliotecas e 

entidades do país. No caso da Fundação, foram adiadas a inauguração do Percurso Eco-

Botânico Manuel Gomes Guerreiro (PEB-MGG) e a realização da 5.ª edição do Festival Literário 

Internacional de Querença. 

Contudo, o espírito de adaptação da FMVG permitiu promover, através do seu vice-Presidente, 

Dr. José Maria Afonso Guerreiro, três estudos serológicos que indicassem pistas de como lidar 

com a pandemia em linha com os objectivos das autoridades de saúde, mitigando o contágio. 

Estudos que foram implementados pela Ordem dos Médicos e coordenados pela Fundação 

Álvaro Carvalho. A Fundação Vox Populi e The Claude and Sofia Marion Foundation, a Nova 

Medical School - Faculdade de Ciências Médicas e o Centro de Medicina Laboratorial Germano 

de Sousa são também parceiros.  

Deste modo, e apesar das vicissitudes, no ano em que assinalaram 20 anos sobre a data de 

escritura da Fundação, continuámos a apostar na procura e partilha do Saber. Foram criadas 

duas linhas de acção. A primeira, de aprofundamento do conhecimento da obra do Patrono, 

alargando a releitura da sua obra a um vasto e transdisciplinar conjunto de investigadores e 

personalidades. Em Novembro, teve início a publicação dos ensaios críticos da acção Viagens 

pela obra de Manuel Viegas Guerreiro através dos canais de comunicação da FMVG. A segunda 

acção teve como intuito a valorização do Centro de Estudos Algarvios, assinalando os 60 anos 
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de idade que o seu mentor completaria se fosse vivo. A iniciativa resultou na edição da revista 

Centro de Estudos Algarvios, Tributo a Luís Guerreiro, publicada em suporte papel e digital. 

Em 2020, Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de 

Sousa, acompanhado do edil Vítor Aleixo e do autor do projecto paisagístico, Fernando Santos 

Pessoa, conheceu o PEB-MGG.   

Quanto ao parecer sobre as candidaturas submetidas, lamenta-se a decisão do Turismo de 

Portugal relativamente à candidatura conjunta e nacional, a par com outros municípios, no 

sentido da integração do Festival Literário Internacional de Querença na “Rede Nacional - 

Portugal Literário”. Também não mereceu aprovação a candidatura ao Programa Internacional 

ADAI – Iberoarquivos: linha de apoio Povos Indígenas. 

Apesar de estes pareceres, continuamos a acreditar que estes projectos são de elevada 

qualidade e que mais tarde ou mais cedo irão captar novos financiamento para que se continuem 

a desenvolver em pleno. 

 

Querença, xx de Março de 2020     

O Presidente, 

   

(Gabriel Guerreiro Gonçalves) 
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2. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO 

2.1 MISSÃO 

A FMVG, instituída por escritura celebrada em 11 de Abril de 2000 no Cartório Notarial de Loulé 

e reconhecida pelo Governo através da Portaria n.º 1334/2004 de 23 de Dezembro, é uma 

pessoa colectiva de direito privado, visando fins de interesse público.  

A FMVG tem como fim contribuir para o desenvolvimento cultural, ambiental e sócio-económico 

do Algarve, através de iniciativas culturais e artísticas, bem como dinamizar e promover a 

investigação. A sua acção é orientada para os seguintes objectivos concretos: 

 Perpetuar a memória e desenvolver os estudos do Patrono da Fundação, cujo 

espólio e biblioteca particular estão à sua guarda, promovendo e apoiando 

publicações e respectivos estudos; 

 Apoiar e incentivar os estudos científicos em diversas áreas; 

 Organizar eventos culturais e científicos; 

 Fomentar acções de investigação quanto aos factores naturais e ao estudo do 

impacto das acções humanas sobre o ambiente; 

 Promover cursos de formação e o trabalho em rede; 

 Promover o desenvolvimento sustentável e a causa ambiental do território onde se 

insere. 

 

 

2.2 MEIOS 

Integrada na Paisagem Protegida Local da Fonte da Benémola, a FMVG possui uma área 

envolvente com cerca de 5,4 ha e o edifício sede dispõe de um auditório com capacidade de 106 

lugares, sala de reuniões, biblioteca com capacidade para 30 pessoas sentadas e com ligação 

sem fios à internet, um centro de degustação, um bar de apoio e um átrio interior e exterior. A 

biblioteca possui uma biblioteca - Centro de Estudos Algarvios - destinado a reunir toda a 

bibliografia respeitante ao Algarve, disponível para especialistas e público em geral. 

A concretização do PEB-MGG criou a necessidade de constituir uma biblioteca infantil e juvenil 

especializada em natureza (A Nossa Casa Comum) localizada no Piso 0 da Fundação. Esta 
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serve de plataforma para a criação de dinâmicas de mediação com o público escolar de 

Querença e de outras escolas que visitem a Fundação, no âmbito de actividades partilhadas.  

A Fundação dispõe de um dos três pontos de consulta física do portal Hemeroteca Digital do 

Algarve, apresentado em 2019, a par da Direcção Regional de Cultura do Algarve e da biblioteca 

de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg). 

A principal fonte de receita da FMVG provém, desde a sua constituição, de Fundos Estruturais 

Comunitários e do Programa de Apoio ao Movimento Associativo Cultural e Recreativo, 

promovido pela Câmara Municipal de Loulé (CMLLE). Por outro lado, a Direcção Regional de 

Cultura do Algarve e do empreendimento Ombria Resort atribuem, com regularidade, apoio 

financeiro à Fundação em regime de apoio à actividade cultural ou de Mecenato. 

Aguarda-se o culminar do processo de recuperação da qualidade de Utilidade Pública que 

permitirá auferir, no momento da entrega da declaração do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS), a consignação de 0,5 por cento do valor liquidado pelos contribuintes. 

O Conselho de Administração prioriza a diversificação de fontes de receita. Nesse pressuposto, 

continuaremos a desenvolver o projecto “Valorização e Aproveitamento da Floresta 

Mediterrânica” que se acredita terá aprovação favorável por parte da Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRAlgarve). Recorde-se que este resultou de uma 

reformatação do projecto anteriormente concebido pela FMVG (“Observatório de Inovação Agro-

Rural”) e que foi integrado no PADRE, Plano de Ação de Desenvolvimento de Recursos 

Endógenos (CRESC, CCDRAlgarve). Liderado pela Fundação, o projecto tem como parceiros a 

CMLLE e a UAlg. 

 

Quanto a fontes de rendimento e no cenário da pandemia, os estudos serológicos iniciados este 

ano, terão continuidade em 2021. O Vice-Presidente da FMVG, João Maria Guerreiro, já se 

disponibilizou para conceder mais 10.000,00 euros. 

 

A FMVG baseia-se em mecanismos de gestão próprios, cujos principais instrumentos são o 

Plano de Actividades e respectivo Orçamento e Relatório de Actividades.  
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3. ESTRUTURA ORGÂNICA 

 

A estrutura orgânica da FMVG é composta por quatro órgãos, de acordo com as disposições 

estatutárias. 

     

Figura 1 Organograma 

 

O modelo organizacional da FMVG estabelece o necessário compromisso à viabilização das 

actividades aprovadas em Plano Anual de Actividades (anexo 1) e garante a possibilidade de 

realizar outras de carácter circunstancial, que exigem maior flexibilidade e trabalho de conjunto. 

 

3.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração é constituído por cinco membros, cabendo-lhe os poderes de 

gestão da Fundação e de realização dos seus fins estatutários. A sua reeleição para o biénio 

2019-2021 ocorreu em 24 de Outubro de 2019, após ouvido o Conselho Geral (anexo 2).  

 

Comissão 
Executiva 

Conselho de 
Administração 

Conselho 
Geral 

Conselho 
Fiscal 

Conselho 
de 

Mecenas 

Conselho de 
Mecenas 
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3.2 CONSELHO FISCAL 

O Conselho Fiscal é composto por três membros: 

Presidente: João Pinto Guerreiro  

Vogais: Quirino Manuel Dias Nascimento Mealha 

  Manuel Viegas Guerreiro 

 

3.3 CONSELHO GERAL 

O Conselho Geral composto por 15 membros de reconhecida competência científica, cultural e 

técnica. Honram a Fundação com o seu contributo, os seguintes: 

Prof. Doutor Adriano Lopes Gomes Pimpão  
 
Embaixador Américo Madeira Bárbara  
 
Prof. Doutor António Branco  
 
Dr. Carlos Albino  

Prof. Doutor Cláudio Torres  
 
Arq. Paisagista Fernando Santos Pessoa  
 
Dr. Francisco Melo Ferreira  
 
Dr. Hélder Guerreiro Martins 

Director do Centro de Estudos Judiciários, Dr. João Manuel da Silva Miguel  
 
Eng.º Agrónomo João Manuel Guerreiro Costa 

Prof. Doutor Manuel Carlos Patrício  
 
Dr.ª Margarida Correia 

Prof.ª Doutora Maria Lucinda Cruz dos Santos Fonseca  
 
Eng.º Pascoal Faísca 

Dr. Vítor Manuel Gonçalves Aleixo 
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Por escolha dos Senhores Conselheiros, preside a este órgão o Juiz Desembargador João 

Manuel da Silva Miguel. 

 

 

3.4 CONSELHO DE MECENAS 

O Conselho de Mecenas é composto por: 

Câmara Municipal de Loulé 

Hélder Manuel Faria Martins  

Pascoal Faísca 

 

3.5 APOIO ADMINISTRATIVO 

Os diversos Conselhos são apoiados administrativamente pela técnica Fátima Marques. 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

Para além do inestimável contributo dos órgãos sociais, a FMVG desenvolveu as suas 

actividades com recurso ao quadro de pessoal infra. 

 

Nome Categoria Vínculo Obs. 

Fátima Marques Administrativa Contrato sem Termo  

Marinela Malveiro Jornalista / Técnica 

Superior 

Contrato a termo  Início Nov./17  

Miriam Soares Bibliotecária / 

Técnica Superior 

IEFP / Medida Estágios 

Profissionais 

2 Fev./19 – 3 

Nov./18 

 

Prestação de serviços A partir de 3 

Nov./18 
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Pedro Gonçalves Consultor de 

Sistemas de 

Informação/PEB-  

-MGG 

Trabalhador 

independente/Avença 

Jan./18 - Set. 

2020 

Maria José 

Mackaaij 

Bibliotecária / 

Técnica Superior 

Câmara Municipal de Loulé Jun. 2019 - 

Presente 

 

Tabela 1 Recursos Humanos 2020 

 

 

5. GRAUS DE REALIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

O Plano de Actividades aprovado para 2020 incluiu dez actividades relevantes para o 

cumprimento da missão e objectivos da FMVG. Destas, oito são actividades de continuação 

(PEB-MGG; Valorização e aproveitamento da floresta mediterrânica; Inventariação, estudo, 

digitalização e divulgação do espólio Manuel Viegas Guerreiro – Povos Indígenas; Centro de 

Estudos Algarvios; Fundos António Aleixo; Acções conjuntas com parceiros públicos e privados; 

Outras acções: Publicações, conferências, acções de formação e de divulgação; Em defesa do 

ambiente) encontrando-se em estados distintos de concretização, que a seguir se especificam. 

Uma das duas actividades com horizonte temporal definido foi cumprida, salientando-se assim 

uma taxa global de execução de 90%.  

 

ACTIVIDADES PREVISTAS NO PA GRAU DE REALIZAÇÃO 

1. FLIQ 2020 e Edição do Livro FLIQ 2019 0 

2. PEB- MGG 1 

3. Hemeroteca Digital do Algarve  2 

4. Valorização e aproveitamento da floresta 

mediterrânica 
1 
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5. Espólio Manuel Viegas Guerreiro  1 

6. Centro de Estudos Algarvios  1 

7. Fundos António Aleixo 1 

8. Acções conjuntas com parceiros públicos e 

privados 
1 

9. Publicações, conferências, acções de formação 

e de divulgação 
1 

10. Em defesa do ambiente  1 

Legenda: 0 – Não se realizou; 1 – Actividade de continuação; 2 – Actividade realizada 

Tabela 2 Grau de Realização do PA 2020 

 

 

 

Gráfico 1 Grau de Realização do PA 2020 
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6. AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES DO PLANO DE ACTIVIDADES (PA) 

6.1 FLIQ 2020 | EDIÇÃO DO CATÁLOGO 2019 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Edição, desenvolvimento e divulgação cultural, intervenção na 

comunidade 

ESTADO: Não realizada  

JUSTIFICAÇÃO: Tendo em conta o contexto de pandemia o evento que promove a troca de 

saberes e o convívio em torno das letras foi cancelado em nome da Saúde Pública. 

 

6.1.1 EDIÇÃO DO CATÁLOGO FLIQ 2019 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Desenvolvimento cultural e divulgação  

ESTADO: Não realizada  

JUSTIFICAÇÃO: Tendo em conta o cancelamento do evento que serve de palco à apresentação 

do livro, este não foi publicado. Ainda assim, procedeu-se à recolha dos textos e comunicações 

de todos os participantes para organização e edição futuras. 

 

 

6.1.2 EXPOSIÇÃO NO ÂMBITO DO FLIQ 2019 | A IMAGEM DO POEMA: 50 ANOS 

DE OBRA LITERÁRIA DE NUNO JÚDICE 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Desenvolvimento cultural e divulgação  

FINS:  

a. Contribuir para o conhecimento e divulgação da obra de Nuno Júdice; 

b. Prolongar a homenagem que ocorreu na 4.ª edição do FLIQ – Festival Literário 

Internacional de Querença, Maio/2019; 

c. Promover a cultura escrita e do gosto pela poesia; 

d. Promover a investigação; 

e. A exposição foi comissariada pelo investigador, poeta e tradutor Ricardo 

Marques.    
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PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar, público em geral 

ESTADO: Realizada 

ACÇÕES: Após o encerramento da exposição, todos os materiais do escritor homenageado e do 

curador foram devidamente entregues, em mãos, ao Professor Nuno Júdice, no dia 20 de Maio, 

na sua residência da Mexilhoeira Grande, que fez chegar a Lisboa e ao investigador Ricardo 

Marques as obras que este havia cedido para a exposição. 

 

6.2 PERCURSO ECO-BOTÂNICO MANUEL GOMES GUERREIRO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património natural e cultural património bibliográfico científico 

FINS:  

a. Valorizar e promover o território de forma sustentada e ancorada em avançada 

metodologia científica e tecnológica; 

b. Identificar, estudar, preservar e valorizar o património florístico da zona de transição 

entre o barrocal e a serra do Algarve, com alta densidade e diversidade de formações 

mediterrânicas; 

c. Homenagear a obra de Manuel Gomes Guerreiro, protagonista do desenvolvimento 

das ciências da Ecologia; 

d. Produzir suportes documentais e digitais em várias línguas para a informação, 

comunicação e sensibilização ambientais aumentando a sua visibilidade; 

e. Qualificar a oferta através da Promoção de actividades pedagógicas, culturais, 

científicas e recreativas em articulação com os demais espaços e actividades da FMVG, 

proporcionando ao público frequentador ou visitante desta região uma experiência 

holística, genuína e qualitativamente diferenciada;    

f. Divulgar e promover uma cultura informada da paisagem natural e cultural do lugar e 

do seu entorno, através da realização de visitas orientadas e de oficinas;  

g. Fomentar a literacia ambiental e potenciar atitudes de salvaguarda dos ecossistemas 

naturais, da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável; 
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h. Contribuir para o desenvolvimento de um turismo sustentável, capaz de coadunar as 

vertentes social, económica e ambiental, proporcionando uma melhor compreensão da 

diversidade cultural das comunidades, contribuindo para o fortalecimento das relações 

internacionais, para o diálogo e para a paz; 

i. Contribuir para a reorganização das relações territoriais, aumentado a atractividade do 

território do interior e diminuindo as assimetrias entre rural/urbano, interior/litoral, turismo 

balnear/turismo da Natureza. 

 

PÚBLICO-ALVO: Público escolar e universitário, investigadores, público em geral nacional e 

estrangeiro, comunidade local 

ESTADO: Em desenvolvimento 

ACÇÕES:  

a. Terminus da operação no mês de Setembro; 

b. Todos os procedimentos estão a ser acompanhados pela CMLLE; 

c. A Fundação tem vindo a adquirir novas plantas; 

d. A inauguração por Sua Ex.ª o General Ramalho Eanes esteve agendada para dia 21 de 

Março, mas foi cancelada 14 dias antes devido à pandemia; 

e. Ultima-se a Base de Dados, a ser disponibilizada através da App. do Percurso, com 

acesso através dos dispositivos móveis do visitante ou através do site oficial da 

Fundação;  

f. Em Março foram colocados no terreno 4 painéis informativos (trilingues: PT, ING. e FR) 

sobre o Percurso, a Flora Mediterrânica, os Valados e a Água; 

g. Foram impressos os folhetos informativos (desdobráveis em três línguas); 

h. Os 5 filmes que constam da Base de Dados (locução em português, inglês e francês) 

foram entregues em Janeiro (sobre Manuel Gomes Guerreiro, Fernando Santos Pessoa, 

alecrim, medronheiro e oliveira); 

i. O videoclipe com tema original (harpa e voz) e dança contemporânea que constituirá a 

peça de comunicação de abertura da inauguração, num elogio ao património natural e 

cultural do barrocal algarvio também foi entregue dentro do prazo estabelecido; 
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j. Numa acção de intervenção na comunidade, foi criada uma instalação fotográfica de 

exterior designada Qrença na Paisagem. Esta sintetiza a dicotomia Homem-Meio, ou 

seja, pretende evidenciar as relações que se estabelecem entre a comunidade de 

Querença e o território da serra e do barrocal. A fotografia é de Filipe da Palma, a 

criação e produção, de Marinela Malveiro; 

k. Ainda no âmbito da intervenção na comunidade, convidou-se o coro de Querença para 

cantar temas tradicionais relacionados com a água e a Primavera junto ao tanque, numa 

actuação “imprevista”; 

l. Foi concebida uma pequena exposição bibliográfica dedicada a Manuel Gomes 

Guerreiro, intitulada Percurso Eco-Botânico Manuel Gomes Guerreiro – Ecologia e 

Humanismo. Organização: Maria José Mackaaij;  

m. A Fundação tem vindo a divulgar o PEB-MGG junto de parceiros e público em geral 

através dos seus canais internos de comunicação, bem como em sessões de trabalho 

em rede (anexo 3); 

n. Continuidade das acções de parceria entre a FMVG, a CMLLE e a EB1/JI de Querença 

ao longo do ano lectivo – Pequenos Naturalistas de Querença – ainda que em tempo de 

pandemia, com a realização online de parte do projecto (anexo 4); 

o. O tanque de água, propriedade da família Mendes Costa e da FMVG, foi recuperado; 

p. Compromisso de aquisição de um terreno, localizado no limite da propriedade onde está 

instalado o PEB-MGG, o que permitirá revitalizar e recuperar áreas associadas à floresta 

mediterrânica e de espécies que integram a Lista Vermelha da Flora Vascular. 

 

6.3 HEMEROTECA DIGITAL DO ALGARVE (HDA) 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património, desenvolvimento cultural e parcerias 

FINS:  

a. Preservação, valorização e acessibilidade universal ao património cultural, 

especificamente impresso; 

b. Promoção da cidadania e identidade; 

c. Promoção da cultura escrita; 

d. Promoção da investigação. 
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PÚBLICO-ALVO: Comunidade científica, municípios, público em geral 

ESTADO: Concluído 

ACÇÕES: 

a. Na sequência das sessões de trabalho com a Direcção Regional de Cultura do Algarve, 

ficou firmado um protocolo entre a DRCultAlg e a Fundação com a dotação de uma 

verba no montante de 10.000,00 euros. A verba contempla a aquisição de computadores 

que garantam a consulta da HDA em três pontos de acesso físicos. A saber, na 

DRCultAlg, na biblioteca de Gambelas da Univ. do Algarve e na biblioteca da Fundação. 

Fica também acordado que será criada uma identidade gráfica da HDA a ser fornecida 

pela UAlg, com produção da FMVG. A verba também permitirá fazer a inventariação e 

catalogação dos periódicos que integram o espólio Luís Guerreiro e acções com esta 

relacionadas;  

b. A Fundação foi palco da apresentação oficial da HDA, testemunhada por mais de uma 

centena de pessoas, entre investigadores, professores, jornalistas e muitos interessados 

em História, Genealogia, Impresa e no Digital. De destacar a presença da Secretária de 

Estado da Inovação e da Modernização Administrativa e da Secretária de Estado 

Adjunta e do Património Cultural; 

c. A estrutura da Fundação concebeu e produziu a oferta para os oradores: um caderno 

com design original de capa a partir de um dos primeiros jornais impressos no Algarve 

com a notícia do dia 8 de Dezembro de 2019. Trata-se de um produto novo criado a 

partir de um documento histórico agora acessível a todos, universal e gratuitamente. Da 

mesma forma, criou um marcador de livros com a insígnia da Fundação distribuído a 

todos os que nos visitaram naquele dia; 

d. A Fundação organizou uma pequena exposição, mostrando os jornais mais significativos 

da colecção da Hemeroteca do Algarve, reunida por Luís Guerreiro; 

e. A Fundação concluiu a organização e arrumação dos periódicos que integram o acervo 

do Centro de Estudos Algarvios, constituindo um núcleo desta biblioteca; 

f. Seguir-se-á o processo de catalogação da mesma. 
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6.4 VALORIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DA FLORESTA MEDITERRÂNICA 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património ambiental e desenvolvimento económico e social 

FINS:  

a. Preservar e valorizar o território interior e rural; 

b. Estimular a Educação e Formação Profissional; 

c. Promover o conhecimento actualizado das necessidades de inovação nas zonas 

rurais e sector agrícola; 

d. Reunir e capitalizar informação e resultados dos projectos em curso; 

e. Transferir conhecimento técnico ao sector; 

f. Fomentar a constituição de redes entre parceiros; 

g. Valorizar a criatividade e inovação na actividade.. 

 

PÚBLICO-ALVO: Agentes (individuais e empresas) dos sectores agrícola, agro-alimentar, 

florestas e rural. 

ESTADO: Submissão e a aguardar aprovação 

ACÇÕES:  

a. Promoção do projecto “Valorização e Aproveitamento da Floresta Mediterrânica”, em 

parceria com a CMLLE e a UAlg;  

b. Valorização do potencial produtivo dos sistemas sócio-ecológicos que suportam a 

Floresta Mediterrânica na zona da Serra e Barrocal do Algarve, defendendo a 

recuperação de espécies ameaçadas (Lista vermelha da Flora Vascular de Portugal); 

c. Organização de colóquios de diversos âmbitos e posterior publicação de Actas; 

d. Realização de oficinas sobre espécies com expressão regional, entre outras como a 

azinheira, o sobreiro, a oliveira ou as plantas aromáticas e medicinais, abordando aspectos 

científicos e tradicionais; 

e. Elaboração de materiais escritos e audiovisuais sobre boas práticas agrícolas; 

       f. Promoção de edições variadas referentes a estudos e ensaios; 

       g. Dinamização de acções de mediação entre os hortos e a comunidade educativa. 
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6.5 ESPÓLIO MVG  

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património arquivístico e bibliográfico 

FINS:  

a. Preservar física e digitalmente o espólio documental (registos fotográficos, fonográficos 

e documentais); 

b. Organizar o respectivo inventário da colecção e tratamento técnico documental a ser 

disponibilizado no sítio da internet da FMVG (http://www.fundacao-mvg.pt/) em acesso 

universal; 

c. Tornar acessível a consulta da colecção pela comunidade em geral e pela comunidade 

científica em particular; 

d. Promover a investigação e o conhecimento a partir deste património. 

 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade científica e público em geral 

ESTADO: Em desenvolvimento 

ACÇÕES:  

a. Organização e catalogação da bibliografia activa de Manuel Viegas 

Guerreiro; 

b. Conclusão do processo de tratamento e conservação dos diapositivos de 

Manuel Viegas Guerreiro;  

c. Identificação e inventariação de diapositivos do Patrono; 

d. A Fundação organizou uma pequena mostra de equipamentos (áudio, 

vídeo, imagem) de Manuel Viegas Guerreiro – O registo do outro - no 

curso da sua investigação e três obras-referência, resultado do seu 

trabalho. (anexo 5) 

e. A Fundação, em colaboração com a CMLLE, pretende avançar com o 

mesmo processo no que diz respeito ao património fotográfico de Manuel 

Viegas Guerreiro. 
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6.6 CENTRO DE ESTUDOS ALGARVIOS 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património bibliográfico 

FINS: Preservação, acesso e divulgação do património bibliográfico algarvio, contribuindo para o 

conhecimento sobre a região. 

 

PÚBLICO-ALVO: Leitores em geral de todas as faixas etárias, investigadores nacionais e 

estrangeiros, e interessados na cultura escrita produzida na e sobre a região. 

ESTADO: Em desenvolvimento 

ACÇÕES: 

a. Reorganizar o espaço e a colecção documental do CEA;  

b. Avaliar as doações documentais em estante: integração no CEA, criação de um 

Fundo Geral (anexo 6) e retirada da biblioteca, através da Casa do Meio Dia; 

c. Adquirir publicações por compra, oferta e/ou doações para enriquecimento da 

colecção;  

d. Dar continuidade ao esforço de catalogação da colecção documental;  

e. Estabelecer acordo de permuta bibliográfica com autarquias algarvias e outras 

entidades;  

f. Adaptar as práticas de tratamento técnico documental à base de dados colectiva 

recentemente actualizada e que é disponibilizada pela Biblioteca Municipal de Loulé, 

parceira deste projecto;  

g. Disponibilizar os registos dos documentos da colecção no catálogo colectivo da Rede 

de Bibliotecas do Concelho de Loulé e no sítio da internet da FMVG 

(http://www.fundacao-mvg.pt/) em acesso universal;  

h. Propor a construção de um Thesaurus de termos de indexação para pesquisa de 

informação em espólios sobre o Algarve, em colaboração com a Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Algarve;  
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i. Disponibilizar o apoio à pesquisa, quer presencialmente, quer através das vias 

telefónica e/ou digital.  

 

6.7 FUNDOS ANTÓNIO ALEIXO (FAA) 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património e Desenvolvimento Cultural  

FINS:  

a. Estudar, valorizar e divulgar local, regional, nacional e internacionalmente o espólio de 

António Aleixo (Vila Real de Santo António, 18 de Fevereiro de 1899 – Loulé, 16 de 

Novembro de 1949), do qual a FUNDAÇÃO é fiel depositária após protocolo firmado 

com a Fundação António Aleixo a 16 de Novembro de 2016. 

 

PÚBLICO-ALVO: Comunidades científica, escolar e académica, municípios, público em geral 

ESTADO: Em desenvolvimento 

ACÇÕES:  

a. Proceder ao tratamento técnico documental do FAA; 

b. Divulgar e valorizar a obra de FAA;  

c. Promover acções que aproximem, numa primeira fase, a poesia do poeta algarvio das 

crianças e jovens de Querença através de oficinas, performances e outras 

apresentações;  

d. Retomar linha de trabalho com Prof. José Joaquim Dias Marques/Univ. do Algarve 

para que coordene uma edição sobre a vida e obra de António Aleixo.  

e. Estimular a leitura pública de AA por personalidades convidadas em Encontro a 

realizar em Querença;  

f. Incentivar a publicação de estudos sobre AA.   

 

6.8 ACÇÕES CONJUNTAS COM PARCEIROS PÚBLICOS E PRIVADOS 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Trabalho em rede e Intervenção na comunidade 
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FINS:  

       a. Estabelecer parcerias; 

b. Ampliar o trabalho colaborativo ao nível do Algarve;  

c. Potenciar a acção da Fundação junto de comunidades científicas internacionais; 

d. Aproximar a actividade da Fundação às populações;  

e. Promover o conhecimento junto da comunidade escolar e académica; 

f. Partilhar recursos. 

 

PÚBLICO-ALVO: Comunidades científica, académica e escolar, municípios, organizações e 

associações locais, regionais e internacionais, e público em geral 

ESTADO: Em desenvolvimento 

ACÇÕES:  

a. Acções conjuntas com a CMLLE, através da bibliotecária e colaboradora da autarquia 

Maria José Mackaaij, e com o Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, 

permitem a participação da FMVG no projecto de investigação “Desempenho em leitura 

após o contexto de confinamento”. O estudo, que resulta da articulação entre a 

Universidade Lusíada Norte-Porto, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação-

UP e o Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, pretende contribuir para a 

caracterização do desempenho na fluência de leitura de alunos do 3.º ano, após o 

confinamento imposto pela pandemia; 

b. O projecto L.E.R. Cãofiante dinamizado na FMVG pela técnica superior da CMLLE, 

Maria José Mackaaij, teve tempo de antena no programa da RTP2 Sociedade Civil, 

transmitido em Julho; 

c. Acção conjunta com RBCL no âmbito de uma campanha de recolha de livros para S. 

Tomé e Príncipe, numa parceria com a Liga de Combatentes em que a Fundação 

participou, doando 953 livros;  

d. Acções conjuntas com Câmara Municipal de Loulé e a Rede Bibliotecas Escolares de 

Loulé (RBCL) no âmbito da formação: Oficina de produção de azeite ministrada por 

professoras bibliotecárias da EB1/JI D. Francisca de Aragão/Agrupamento de Escolas D. 

Dinis, Quarteira, às crianças da EB/JI de Querença/Agrupamento de Escolas P. João 
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Coelho Cabanita; Projecto L.E.R. Cãofiante foi de Querença a Quarteira para realizar 

uma sessão com as crianças da EB1/JI D. Francisca de Aragão, em estreita colaboração 

com a técnica superior da CMLLE, Maria José Mackaaij;  

e. Continuidade das acções de parceria entre a FMVG, a CMLLE e a EB1/JI de Querença 

ao longo do ano lectivo – Leitores de Bem-Querença e Pequenos Naturalistas de 

Querença - persistindo na sua realização mesmo em tempo de pandemia, com a 

realização online de parte substancial do projecto; 

f. Continuidade com parceria FMVG/Orquestra Clássica do Sul (OCS). Concerto de 

música de câmara Iberia! (Fevereiro); 

g. Continuidade com parceria FMVG/Cine-Teatro Louletano/CMLLE: concerto/quinteto de 

sopros da OCS (Novembro); 

h. Fortalecimento das parcerias já existentes; 

i. A Fundação tem recebido apoio continuado da CMLLE e União de Freguesias de 

Querença, Tôr e Benafim, ao nível logístico e financeiro, para a realização de algumas 

actividades na sede da Fundação; 

j. Continuidade na promoção da visibilidade de todas as acções conjuntas e parcerias com 

entidades e pessoas através da sua divulgação nos canais de comunicação interna e da 

produção de comunicados de imprensa (Oficina do Azeite_Fev. 2020). 

 

6.9 PUBLICAÇÕES, CONFERÊNCIAS, ACÇÕES DE FORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Conhecimento e Desenvolvimento Cultural  

FINS:  

a. Promover e divulgar conhecimento; 

b. Proporcionar eventos de fruição cultural;  

c. Valorizar o território e o património cultural do interior;  

d. Divulgar a acção e o acervo da FMVG;  

e. Apoiar parceiros através da cedência e/ou partilha de recursos humanos, 

equipamentos e tecnologia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4sSotu7PvI&t=2s
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PÚBLICO-ALVO: Comunidades científica, académica e escolar, intervenção na comunidade, 

municípios, público em geral 

ESTADO: Concluído 

ACÇÕES:  

a. Publicação de revista Centro de Estudos Algarvios, Tributo a Luís Guerreiro, 80 

págs. em suporte digital e papel (anexo 7); 

b. Continuidade na edição da Newsletter FMVG, trimestral (anexo 8), que ganhou duas 

novas rubricas: Viagens pela obra de Manuel Viegas Guerreiro (a partir de 

Novembro) e Postais do Algarve (a partir de Julho). A primeira consiste na 

publicação dos ensaios críticos sobre os livros, artigos e comunicações do Patrono 

por investigadores de várias áreas do conhecimento (anexo 9). A segunda, na 

recolha, organização e divulgação de descrições do Algarve da autoria de mais de 

cem escritores e investigadores de vários quadrantes e épocas, com o objectivo de 

contribuir para a valorização identitária da região (anexo 10); 

c. Produção e realização de pequenos vídeos que evidenciam a acção da Fundação, 

disponibilizados no canal de Youtube da FMVG (Evolução do projecto e obra do 

PEB-MGG 2017-2020; A Nossa Casa Comum); 

d. Decorrente do período de pandemia, a Fundação produziu documentos internos de 

funcionamento da biblioteca e do auditório que pretendem garantir as melhores 

condições sanitárias de funcionamento da instituição (anexo 11); 

e. A newsletter n.º 24 reúne para memória futura um conjunto de documentos e 

fotografias ligados à instituição da FMVG, escriturada há 20 anos e um texto do 

actual Presidente, o Eng.º Gabriel Guerreiro Gonçalves, na altura vice-Presidente da 

Fundação (anexo 12). 

 

6.10 EM DEFESA DO AMBIENTE 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património natural e desenvolvimento cultural  

FINS:  

a. Estudar, valorizar e divulgar local, regional, nacional e internacionalmente o património 

cultural do território em que a Fundação se inscreve;  

https://www.youtube.com/watch?v=uN2-kaDAKS4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=uN2-kaDAKS4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=z-y9W3XbdlY&t=1s
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b. Valorizar os recursos naturais;  

c. Promover os valores da do ambiente e da natureza;  

d. Mitigar a pegada ecológica humana;  

e. Esbater as dicotomias urbano/rural, litoral/interior, promovendo o interesse e atracção 

da serra e barrocal. 

 

PÚBLICO-ALVO: Comunidades científica, académica e escolar, municípios, público em geral 

ESTADO: Em desenvolvimento 

ACÇÕES:  

a. Criação do PEB-MGG;  

b. Mediação de públicos PEB-MGG;  

c. Organização de eventos e acções dentro de eventos que potenciam a ligação à 

Paisagem e que evidenciam a manifesta ligação entre paisagem e cultura. Ex.: Aula de 

desenho à vista e pintura no Jardim Sensorial da FMVG e participação activa no 

FLIQ/Ondas de Sophia. 

 

7. AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS NÃO PREVISTAS NO PA   

7.1 PARCERIAS 

7.1.1 FUNDAÇÕES ÁLVARO CARVALHO, VOX POPULI, THE CLAUDE AND 

SOFIA MARION FUNDATION, ORDEM DOS MÉDICOS, CENTRO DE MEDICINA 

LABORATORIAL GERMANO DE SOUSA, NOVA MEDICAL SCHOOL - FAC. DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Investigação, ciência, saúde pública, educação, trabalho em rede 

FINS/JUSTIFICAÇÃO: Desenvolvimento na área da saúde, sócio-económico 

PÚBLICO-ALVO: Investigadores, público em geral  

ACÇÕES:  
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a. A Fundação propôs a realização de vários estudos serológicos que contribuíssem 

para um maior conhecimento do SARS-CoV-2 e que permitissem um controlo mais 

eficaz da pandemia provocada pela covid-19, por parte das autoridades de saúde; 

b. Decidiu-se realizar três estudos em três universos distintos: população de Vila Nova 

de Gaia, considerado concelho-referência do país (amostra: perto de 3 mil pessoas), 

Pessoal de Saúde (amostra: 1.802 profissionais) e Painel de Vigilância, constituído 

por cerca de 600 pessoas acompanhadas ao longo do ano após terem sido 

infectadas com o vírus através de testagem regular; 

c. Os estudos foram coordenados pela Fundação Álvaro Carvalho e conduzidos pela 

Ordem dos Médicos; 

d. As Fundações apoiaram financeiramente a investigação; 

e. O Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa e a Nova Medical School são 

parceiros; 

f. A Nova Medical School garante a produção dos dados e sua divulgação em 

publicações da especialidade e comunicações em conferências internacionais; 

g. A Fundação Álvaro Carvalho garante a comunicação junto da imprensa nacional 

(exemplos na capa deste doc.); 

h. A FMVG à divulgação feita nos media e procede ao registo da evolução dos estudos 

através da newsletter, registando o clipping na imprensa para memória futura (anexo 

13). 

 

7.1 PARCERIAS 

7.1.2 CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património cultural, património natural, literacias, 

trabalho em rede 

FINS/JUSTIFICAÇÃO: Desenvolvimento cultural e Sócio-económico 

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar, bibliotecas, investigadores, público em geral  

ACÇÕES:    
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a. O PEB-MGG recebeu a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, em Julho. Foi acompanhado pelo presidente da CMLLE, Vítor Aleixo, e pelo 

autor do projecto, Fernando Santos Pessoa (anexo 14). 

 

7.1 PARCERIAS 

7.1.3 ASSOCIAÇÃO CULTURAL FIGO LAMPO 

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património cultural, património natural, literacias, trabalho em rede 

FINS/JUSTIFICAÇÃO: Desenvolvimento cultural e social  

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar, bibliotecas, investigadores, público em geral  

ACÇÕES:  

a. A Fundação recebeu a sessão de apresentação oficial da associação cultural com 

sede em Querença, Figo Lampo. Participaram autoridades de segurança e a técnica 

superior Clara Fernandes, engenheira na Divisão de Ambiente da CMLLE;  

b. A Fundação acolheu, deu apoio logístico, divulgação prévia e pós-evento, garantindo 

o seu registo na imprensa digital e impressa (anexo 15). 

 

7.1 PARCERIAS 

7.1.4 EDITORA SUL, SOL E SAL  

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património cultural, bibliografia, tipografia, trabalho em rede 

FINS/JUSTIFICAÇÃO: Desenvolvimento cultural e social  

PÚBLICO-ALVO: Comunidade escolar, bibliotecas, investigadores, público em geral  

ACÇÕES:  

a. Na sequência da abertura do novo espaço da Sul, Sol e Sal em Loulé – Casa do 

Meio-Dia - a FMVG criou uma campanha que permite colocar em circulação o livro 

usado. Assim, quando a livraria abrir, terá oportunidade de oferecer livros usados na 

compra de novos com a sua chancela. Para o efeito, foi concebido um carimbo 

artesanal que reúne as entidades parceiras. Autoria de design e tipografia: Hugo da 

Silva Vieira (anexo 16); 
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b. Esta é uma forma de fazer escoar livros que estão em depósito na Fundação e que 

não seguem o critério de selecção para integrar o acervo do Centro de Estudos 

Algarvios. 

 

7.1 PARCERIAS 

7.1.5 ASSOCIAÇÃO LIVRE DE FOTÓGRAFOS DO ALGARVE - ALFA  

ÁREA DE INTERVENÇÃO: Património cultural e ambiental, fotografia, paisagem, natureza e 

trabalho em rede 

FINS/JUSTIFICAÇÃO: Desenvolvimento cultural, ambiental e social  

PÚBLICO-ALVO: Fotógrafos, botânicos, ambientalistas, comunidade local, investigadores, 

público em geral  

ACÇÕES:  

a. Uma dezena de fotógrafos da Associação de Fotógrafos Livres de Faro visitou o 

PEB-MGG em Outubro. Foram guiados pelo autor do projecto, o Arq.º Fernando 

Santos Pessoa. (anexo 17); 

b. Esta é outra forma de levar mais longe a paisagem de Querença e o projecto 

implantado pela Fundação que elogia a flora mediterrânica, que faz o alerta para as 

alterações climáticas, para defesa, salvaguarda e divulgação do património natural 

da serra e barrocal algarvios. 

 

8. CONSOLIDAÇÃO E ALARGAMENTO DA REDE DE PARCERIAS PÚBLICAS 
E PRIVADAS 

 

 
INSTITUIÇÕES / PESSOAS 

 

ACÇÕES 

Agrupamento de Escolas Padre João 
Cabanita, Loulé (EB1/JI de Querença e EB 2, 
3) 

Festas de final de ano e formação de 
professores 
Acesso e dinamização através do acervo da 
biblioteca A Nossa Casa Comum 
Dinamização de oficinas no âmbito do grupo 
Pequenos Naturalistas 
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Agrupamento de Escolas D. Dinis, Quarteira | 
EB1/JI D. Francisca de Aragão  

Dinamização de oficinas no âmbito do 
projecto Pequenos Naturalistas/EB1/JI de 
Querença 

Agrupamento de Escolas Gaia Nascente 

Projecto de investigação “Desempenho em 
leitura após o contexto de confinamento” 

Arquivo Nacional do Som 
Acervo Manuel Viegas Guerreiro 

ASML - Associação de Saúde Mental do 
Algarve 

Acção conjunta com CMLLE, EB1/JI de 
Querença | sessão de teatro 

Bibliotecas Escolares do Algarve 

Campanha Literária Luís Guerreiro/FLIQ 
2019 

Bibliotecas Municipais do Algarve 

Campanha Literária Luís Guerreiro/FLIQ 
2019 

Câmara Municipal de Faro 

Acção conjunta | PENTATEUCO: 530 anos 
de livro impresso em Portugal (1487-2017), 
livro sobre Colóquio (2017) 

Câmara Municipal de Loulé 

Acções várias ao longo do ano 
Mediação de públicos PEB-MGG 
Organização biblioteca particular MVG 
Reorganização do CEA 

Centro de Estudos Africanos – Univ. Porto Acervo Manuel Viegas Guerreiro 

Centro de Medicina Laboratorial Germano de 
Sousa Estudos imunológicos à covid-19 

CHAM | CHAM-FCSH-UNL 

Acções conjuntas | PENTATEUCO: 530 
anos de livro impresso em Portugal (1487-
2017), livro sobre Colóquio (2017) 

Cine-Teatro Louletano 
Concertos 

Diocese do Algarve 

Acções conjuntas | PENTATEUCO: 530 
anos de livro impresso em Portugal (1487-
2017), livro sobre Colóquio (2017) 

Direcção Regional de Cultura do Algarve 

Apoio à Edição 
Apoio à Acção Cultural HDA 

Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação – Universidade do Porto 

Projecto de investigação “Desempenho em 
leitura após o contexto de confinamento” 

EDP 
6.º Encontro Algarve 

Figo Lampo  Apresentação oficial da associação cultural 

https://www.facebook.com/GermanoDeSousaCentroDeMedicinaLaboratorial/?__cft__%5b0%5d=AZW-K_MskdQZ7S5OeK4-MX4qFUPASVD9D6dztlkN0Z8ZnEExxuvZC4O1LsmT010MQK72TtBPAXRbIMGwd0Urbveb1CBhrdPhhRzOiySz22i-rapUYOaz62E8qR3leUv9hS1B0KAuQp91CiS3vQ8EfeDqdJ9lj5OdL31tDHk-Hxywmx1J0UAV0b5gW8BXMA-VMM0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GermanoDeSousaCentroDeMedicinaLaboratorial/?__cft__%5b0%5d=AZW-K_MskdQZ7S5OeK4-MX4qFUPASVD9D6dztlkN0Z8ZnEExxuvZC4O1LsmT010MQK72TtBPAXRbIMGwd0Urbveb1CBhrdPhhRzOiySz22i-rapUYOaz62E8qR3leUv9hS1B0KAuQp91CiS3vQ8EfeDqdJ9lj5OdL31tDHk-Hxywmx1J0UAV0b5gW8BXMA-VMM0&__tn__=kK-R
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com sede em Querença 

Fundação António Aleixo 

Protocolo de cooperação para preservação 
e divulgação do espólio de António Aleixo 
Acções conjuntas através do projecto “Loulé 
sem fronteiras” 

Fundação Álvaro Carvalho 
Estudos imunológicos à covid-19 

Fundação Vox Populi 
Estudos imunológicos à covid-19 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição 

Campanha Literária Luís Guerreiro/FLIQ 
2019 

NOVA Medical School - Faculdade de 
Ciências Médicas Estudos imunológicos à covid-19 

Ombria Resort 

Protocolo de colaboração 
Cedência de instalações para acção de 
formação 

Ordem dos Médicos 
Estudos imunológicos à covid-19 

Paróquia de Querença 

Cedência de instalações para projecto 
«Abraçar a Missão» 

Projecto de Desenvolvimento Integrado de 
Lembá / S. Tomé e Príncipe 

Campanha Literária Luís Guerreiro/FLIQ 
2019 

QRER – Cooperativa para o 
Desenvolvimento dos Territórios de Baixa 
Densidade 

Serviço de biblioteca 
 

RTP/RDP (Antena 1 e Antena 2) 
FLIQ e projecto L.E.R.Cãofiante 

Sul, Sol e Sal Centro de Estudos Algarios 

The Claude and Sofia Marion Foundation Estudos imunológicos à covid-19 

União de Freguesias de Querença, Tôr e 
Benafim 

Acções várias apoiadas ao longo do ano 

Universidade do Algarve 

Acções conjuntas  
HDA 

Universidade Lusíada Norte - Porto 

Projecto de investigação “Desempenho em 
leitura após o contexto de confinamento” 

 

Tabela 3 Rede de Parcerias 
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9. CONTAS E RESPECTIVOS PARECERES 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

Plano de Actividades e Orçamento de 2021 
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ANEXO 2 

Acta n.º 176 
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ANEXO 3 

Apresentação PEB-MGG | Sessão Figo Lampo 
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ANEXO 4 

Pequenos Leitores  

 

Pequenos Naturalistas 
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ANEXO 5 

Pequena mostra MVG: O registo do outro 
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ANEXO 6 

Fundo Geral 

 

 

 

ANEXO 7 

Capa CEA, Tributo a Luís Guerreiro 
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ANEXO 8 

Capas dos 4 n.ºs de 2020 
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ANEXO 9 

Rubrica Newsletter FMVG n.º 24  
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Viagens pela obra de Manuel Viegas Guerreiro 

 

 

 

ANEXO 10 

Rubrica Newsletter FMVG n.º 23 
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Postais do Algarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

 



 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES, BALANÇO E CONTAS 2020 

45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Exemplos de docs. históricos na  
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Newsletter FMVG n.º 23 
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ANEXO 13 

Clipping 2020 
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ANEXO 14 

Visita do PR ao PEB-MGG 
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ANEXO 15 

Apresentação da Figo Lampo na  

imprensa regional em suporte papel
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ANEXO 16 

Carimbo acção FMVG | Sul, Sol e Sal 
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ANEXO 17 

Visita da ALFA ao PEB-MGG 

 

 

 

 


