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“Pesca e recursos piscícolas em Vila do 

Conde no Séc. XVI. Memória e conflito” 

A  pesca foi, reconhecidamente, um dos recur-
sos-chave da vida económica de Vila do Conde 
no período medieval e moderno. O estudo des-
ta actividade envolve, em simultâneo, vários 
actores: os pescadores e as suas famílias, o 
poder público (a Câmara Municipal) e os pode-
res tutelares, em particular o Mosteiro de San-
ta Clara de Vila do Conde, mas apela também a 
diversas variáveis que entre si interagem: eco-
logia e gestão de recursos piscícolas; fiscalida-
de; jurisdição; conflitos políticos, jurídicos e 
sociais, entre outros. 

A conferência intitulada "Pesca e recursos pis-

cícolas em Vila do Conde no séc. XVI. Memória 

e conflito" pretende dar  uma visão integrada 
destas diversas variáveis, dando ênfase, em 
simultâneo, às componentes política e social 
decorrentes dessa actividade, mas também ao 
modo como o seu exercício, em tempos de 
promoção de outras dinâmicas marítimas, 
como as navegações e o comércio ultramarino, 
conduziu à construção de uma identidade 
socio-profissional em que as fronteiras entre os 
vários grupos dos “homens do mar” se tornam 
difíceis de identificar, com projecções inevitá-
veis na construção de uma memória histórica 
sobre esse passado.  

 

 

Desenvolve, neste momento, investigação na 
área da história portuária, da história social de 
comunidades marítimas, de redes sociais e de 
questões de memória e identidade marítimas.  

É membro de comissões editoriais de revistas 
nacionais e internacionais e tem participado 
em numerosos encontros, nacionais e estran-
geiros, para além de ser autora de um significa-
tivo número de livros, artigos em publicações 
periódicas e de contributos em obras colecti-
vas, no palco nacional e internacional. 

Tem coordenado projectos de investigação 
financiados pela FCT (Fundação para a Ciência 
e Tecnologia) e a ESF (European Science Foun-
dation).  

 

 

 

Breve Nota Biográfica 

Amélia Polónia é Professora Associada com 
Agregação do Departamento de História e de 
Estudos Políticos e Internacionais da Faculdade 
de Letras do Porto, onde lecciona desde 1985. 
É vice-presidente da IMEHA (International 
Maritime Economic History Association). 

Apresentou provas de doutoramento na Facul-
dade de Letras do Porto em 2000, com a disser-
tação: “Vila do Conde. Um porto nortenho na 
expansão ultramarina quinhentista”, obra que 
foi publicada pela Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, com o patrocínio da Câmara Municipal 
de Vila do Conde, com o título: “Expansão e 
Descobrimentos numa Perspectiva Local. O 
porto de Vila do Conde no século XVI” (Lisboa, 
INCM, 2007, 2 vols.). 

Encontrou-se ligada à concepção e execução 
do projecto “Viagem à Rosa dos Ventos”, apro-
vado e financiado pela CE no âmbito dos PPUs 
(Projectos Piloto Urbanos), tendo sido, poste-
riormente, assessora científica do CEDOPOR-
MAR. 

Assumiu ainda a responsabilidade científica da 
construção do site: Vila do Conde Quinhentista 
(http://www.viladoconde-quinhentista.org.pt).  

 

 


