
Proposta de Programa de atividades da ASCR - CQ para 2023:  
Crescimento e consolidação da associação a nível nacional e 
internacional.  
 
1 –  Aumento do número de sócios, consolidação das comissões de trabalho e 

implementação dos associados juvenis; 
2 –  Aumento da capacidade financeira da associação através da realização 

de contratos-programa com entidades públicas, associativas e privadas;  
3 –  Aceitação de doações e legados desde que não sejam onerosos para a 

associação; 
4 –  Aumento do intercâmbio com entidades nacionais e internacionais que 

persigam os mesmos fins, nomeadamente da CPLP e em especial do 
Brasil; 

5 –  Promoção e divulgação de estudos sobre a vida, obra e época de Eça de 
Queirós e sobre a História da Alimentação; 

6 –  Promoção e divulgação da obra científica, literária, artística e social da 
associação e dos seus associados através de meios de comunicação e 
imagem; 

7 –  Reapreciação dos protocolos de cooperação existentes com diversas 
entidades face à experiência da sua concretização. 

 
Participação em congressos e outras manifestações sobre os seguintes 
acontecimentos: 
 
1 –  Participação nas comemorações do centenário do Marquês de Soveral 

(1845-1922);  
2 – Participação no Congresso Mundial de Confrarias que terá lugar em 

Portugal em maio/junho de 2023, organizado pela Federação das 
Confrarias Báquicas de Portugal. 

3 –  Participação em outros congressos e encontros que tenham a ver com os 
objetivos da associação e suas comissões permanentes. 

 
Programas por protocolos em continuidade e outros: 
 
1 –  Captação de financiamento para a continuidade do programa dos 

investigadores-tarefeiros do Solar e de outros apoios a investigadores nas 
áreas das Ciências Humanas através de incentivos ao exercício 
profissional dos seus associados;  

2 -  Edição do vol. 3 do Património Cultural de Gaia (PACUG) e continuação 
da preparação para edição dos números 4, 5 e 6; reformulação das 
equipas dos volumes ainda não publicados; 

3 -  Continuação da edição do blogue Eça & Outras, republicado no jornal As 
Artes Entre as Letras; edição da Revista de Portugal (n.º 20) e reedição 
da revista Gaya, nova série; e outras edições para as quais haja 
financiamento; edição do livro «O Património Régio no Julgado de Gaia 
em 1346» da autoria Professor Doutor José Marques entregue ao 
Gabinete de História, Arqueologia e Património (GHAP) para tal; 

4 –  Realização de escavações e acompanhamentos arqueológicos. 



5 –  Continuação da programação de roteiros queirosianos nacionais e 
internacionais; realização de um capítulo extraordinário em Sintra. 

 
 
Programa organizativo: 
 
1 -  Implementação do Estatuto de Utilidade Pública; 
2 –  Realização do Capítulo anual no dia 25 de novembro de 2023 (ano jubilar) 

e de capítulos extraordinários sempre que se justifiquem. 
3 -  Realização do Salon d' Automne queirosiano em novembro; 
 
Programas pedagógicos no Solar Condes de Resende e outros locais: 
 
1 –  Continuação da realização de cursos livres no Solar Condes de Resende 

e em outros locais; finalização do curso sobre «O Brasil duzentos anos 
depois»; realização das duas sessões que faltam do curso sobre 
Revoluções & Constituições adiadas devido à pandemia; realização de 
um novo curso no inverno de 2023/24. 

2 –  Organização das conferências da última quinta-feira do mês e de outras 
palestras no Solar, em escolas e outras instituições sobre Eça de Queirós, 
a Geração de 70, e outros temas queirosianos; 

3 –  Reformulação do Curso de Pintura e outras expressões plásticas no Solar 
Condes de Resende; 

4 – Reforço do grupo cantante Eça Bem Dito que fará várias atuações; 
5 –  Apoio à criação de um grupo de trabalho para o reconhecimento do 

exercício profissional no âmbito das atividades do GHAP. 
 
Organizações sociais: 
 
1 -  Presença com stand próprio na Feira do Livro do Porto; ainda que em 

parceria com outra entidade com quem temos protocolo de colaboração. 
2 –  Realização da Feira de S. Martinho no Solar Condes de Resende em 

novembro 
 
Presenças e representações: 
 
1 -  Nas atividades da FCVNGaia; 
2 -  Nas atividades da FPCG; 
3 -  Na direção e atividades da FAMP; 
4 –  Nas atividades protocoladas com a Academia Alagoana de Letras (Brasil) 
5 –  Nas atividades de outras associações e instituições com quem temos 

protocolos de cooperação ou que potencializem a ação da ASCR-CQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Orçamento para 2023 
 

Receitas previstas para 2023 
Saldo de 2022                      380.000€ 

Joias                                                                                           300€ 

Quotas                                                                                    3.000€ 

Bar                                                                                          2.000€ 

Venda de livros e outros                                                            500€ 

Verba projeto dos investigadores-tarefeiros                    60.000€ 

Cursos                                                                                    2.500€ 

Donativos e outros apoios a atividades                               10.000€ 

Total                                                                                  458.300€ 

 

Despesas previstas para 2023 
 

Funcionária e investigadores  

         (inclui encargos fiscais e sociais)                         60.000€ 

Despesas administrativas                                                       2.000€ 

Edições (RP; Gaya; outras)                                               5.000€ 

Pagamento textos PACUG                                                     5.000€ 

Viatura (manutenção e combustível)                                  2.000€ 

Bar (produtos)                                                                        1.000€ 

Cursos, organização e professores                                         4.000€ 

Palestras                                                                                  1.200€ 

Feira do Livro                                                                         1.700€ 

Pagamentos realização projetos em curso                            5.000€ 

Outras atividades                                                                    2.000€ 

Total                                                                                     88.900€ 

 

Total de receitas                                                               458.300€ 

Total de despesas                                                            88.900€ 

Saldo para 2024                                               369.400€ 

\ 

 

Solar Condes de Resende, 17 de outubro de 2022 

 

A direção 


