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INTRODUÇÃO

CULTURA E PAZ PARA UM MUNDO MELHOR

Urbano Tavares Rodrigues·

Se há um espaço em Portugal onde tem
sentido invocar a palavra PAZ, é bem O
distrito de Setúbal, onde vários
municípios são já hoje zonas livres de
armas nucleares, tais como Almada, o
Seixal, Grândola.

A lula que neste distrito tem vindo a
travar-se contra o Campo de Tiro de
Alcochete, campanha tão ampla e
profunda que mobiliza já entidades e
forças de todo o País, ilustra bem o
esp[rito de defesa da natureza e da
qualidade de vida que preside às grandes
iniciativas que nesta revista têm lido
acolhimento e que reflectem uma
maneira nova de querer estar no mundo.

O clima de paz e o florescimento da
cultura estão desde sempre intimamente
ligados. E raras vezes, ao longo dos
tempos, houve uma perspectiva
internacional de paz duradoura tão
luminosa e espraiada como a que hoje
se nos oferece, graças à política de
abertura de uma União Soviética que,
no plano interno, se empenha na
restauração do leninismo (o socialismo
feito pelo povo e não só para o povo)
e, no plano exterior, luta pela vida
contra a morte, propondo e conseguindo
acordos que, pelo menos reduzem e
recuam consideravelmente a ameaça,
antes tão pesada, de um conflito
nuclear, ou seja, da destruição do globo
terrestre.

• Escrituro fllsais/Il f 1""jf'Ssur ,wi>'usilliriu.

5

t claro que não desapareceram da face
da terra as atrocidades, as zonas de
confronto, os absurdos monstruosos.
Nem será fácil extingui-los enquanto se
não verificar a independência da
Namíbia, enquanto - digamo-lo sem
reservas - a política do apartheid
imperar na África do Sul; enquanto
Israel não largar mão do solo
palestiniano.

Reconhecendo, porém, a gravidade
desses e doutros conflitos sangrentos,
temos.de admitir que o desanuviamento
nas relações da União Soviética com os
Estados Unidos, a já comprovada
possibilidade de negociações entre os dois
grandes com vista à extinção de
armamento nuclear marcam um período
novo da história da Humanidade, por
muito que possam ainda anigir-nos
situações como a da Nicarágua, tolhida
no seu desenvolvimento por criminosas
agressões pagas e governadas do
exterior. E não é único o caso da
Nicarágua, que suscita naturalmente
indignação.

O panorama geral, porém - e isso
IOrna-se evidente -, sofreu alterações
benéficas no decurso do último ano. As
reformas radicais, a verdadeira revolução
que em boa hora se deu na V.R.S.S ..
partindo da direcção do próprio Partido
Comunista e logo irradiando para os
intelectuais e para as massas
trabalhadoras, para os jovens, traduziu
se no plano da cultura num entusiasmo,



numa qualidade. de produção, numa
revitalização que já deram frutos
admiráveis (obras de Damiil Granin, de
Aitmatov. etc., o renascer das artes
plásticas, o surto de um novo teatro) e.
internacionalmente, num claro reverdecer
da esperança no socialismo.

A liberdade é condição primeira da
cultura. Sabemo-lo bem, nós,
portugueses, que temos a experiência do
grande salto qualitativo operado entre
nós depois do 25 de Abril. E não só a
nível puramente estético como no
tocante à recepção da arte e da
literatura, à democratização dos
circuitos. Muito há ainda, todavia, a
fazer em Portugal na amplificação da
oferta cultural no domínio autárquico e
no da regionalização que nos é
prometida, tão rica de potencialidades.

Falávamos da paz como condição que é
lambém da vida cultural e do seu
progresso. E não podemos deixar de
lembrar que não existe paz onde a
guerra civil está no coração humilhado
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de povos como o Chile ou o Paraguay
sob a opressão de ditaduras retrógradas
e cruéis.

Num plano obviamente muito distinto,
teremos de reconhecer que mesmo em
países democráticos como o nosso se
verificam situações pontuais que
afrontam a democracia e os direitos
humanos (focos' de miséria, desemprego,
violência patronal nas relações de
trabalho. A tentativa em curso (pacote
agrícola) de destruição do que resta da
Reforma Agrária, é, aliás, expressivo
exemplo de atentados governamentais à
paz social.

A paz entre as nações e a paz como
expressão da justiça social no seio dos
povos são pois os alicerces de uma vida
melhor e mais bela, em que a cultura,
sob todas as suas formas, da alta
literatura ao mais modesto artesanato,
da criação musical ao folclore, do tealro
participado pela colectividade à
performance visual, surja limpidamente à
luz do dia.



FEITAS AS CONTAS, A PAZ VALE A PENA

Ezequiel Lino·

Houve um tempo - e tal teoria ainda
tem partidários, basta recordar a linha
política do primeiro mandato do
presidente norte-americano R. Reagan 
em que se defendeu o recurso à guerra
como forma de desenvolvimento da
civilização.

Há paradoxos que são fecundos e nos
permitem focar a realidade com outra
nitidez, v~la numa perspectiva que, por
ser diferente, enriquece o conhecimento
global dessa realidade. Mas outros há
que valem apenas como insulto à
inlcligência. São jogos de conceitos sem
objecti",o de clarificar uma situação,
antes encobri-la com estratagemas cuja
função é afunilar a discussão para
atitudes de força.

Sobre este paradoxo da guerra como
molor do desenvolvimento da civilização
vale a pena recordar a intervenção do
filósofo espanhol Miguel Unam uno,
quando, em plena guerra civil espanhola,
recebeu na sua "casa" - a Universidade
de Salamanca - uma assembleia de
partidários franquistas.

O pretexto para a realização da
assembleia foi a defesa dos ideais
hispãnicos de que Unamuno era um
paladino. O objectivo inconfessado,
legitimar, naquele "templo" do saber
universal, e na presença do seu "sumo
sacerdote", o gOlpe de estado que
Francisco Franco dera e trouxera a

• Presitkme do Câmara Municipal dI' Sesimbra.
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guerra civil para os povos de Espanha.

Estavam presentes os chefes de fila do
franquismo e até a própria espOsa do
caudilho. Os discursos foram-se
sucedendo, cada qual mais fanático que
o anterior nos seus apelos à guerra e no
exterminio dos oposilores.

Os aplausos passaram a ser pontuados
com estribilhos como estes: "Viva a
guerra!" e "Abaixo a inteligência!". Foi
neste contexto de furor bélico que
Unamuno, já ancião. se ergueu e
pronunciou o seu breve discurso.

Disse ele que, sendo um filósofo de
inspiração socrática, o esludo do
paradoxo fora uma das constantes do
seu pensamento. Havia situações, porém,
em que o paradoxo podia ser fonte de
equívocos. Pior ainda, podia permitir
confusões. Por exemplo - acrescentou
- acabara de escutar duas exclamações
paradoxais que, por mais esforço
interpretativo que se fizesse, não podiam
deixar de ser consideradas como
disparates, se não fosse a gravidade do
seu conteúdo.

Clamar "Abaixo a inteligência!" dentro
dos muros de uma escola universitária
não era uma atitude crilica relativamente
a uma linha de pensamento. Era
simplesmente um apelo à barbárie. Nada
tinha a ver com o esforço civilizacional
que acompanhava a história da
humanidade e para o qual os povos



hispânicos tinham notavelmente
contribuído.

Clamar "Viva a morte!" não era só um
absurdo necrofilista: mais grave que isso,
era um apelo aos instintos mais bestiais
do ser humano.

Há alturas em que não se pode ficar
calado. Há alturas em que o falar tem
que ser directo e o pensamento
transparente. Aquele era um desses
momentos e, ao proceder da maneira que
o fez, Unamuno sabia que era a sua
pr6pria vida que punha em risco. Os
franquistas, com efeito, não lhe
perdoaram e, se dada a sua provecta
idade e prestígio internacional, temeram
a ordem de execução, não hesitaram em
pô-lo com residência fixa até ao fim dos
seus dias.

Imobilizaram o homem. mas não
puderam apagar do tempo a sua atitude.

•
• •

Quando, a 12 de Abril de 1983, a
Assembleia Municipal de Sesimbra
tomou a deliberação unânime de
proclamar o Concelho zona livre de
armas nucleares por vontade da
população, deliberação que a Câmara
logo fez decisão sua, estávamos a ser
pioneiros de um movimento que
sabíamos ser justo e necessário para a
salvaguarda não s6 dos nossos
conterrâneos como de toda a
humanidade.

A nossa atitude não se revestiu do
heroísmo que teve Unamuno, mas,
ressalvadas as devidas proporções,
também nós fizemos na altura figura
quixotesca.

Os tempos são outros e felizmente
podemos hoje recordar esse
acontecimento com um suspiro de alivio
e, sobretudo, respirando ar puro (pelo
menos não radioactivo...). Mas, reflectir
sobre acontecimentos passados,
sobretudo se deles podemos extrair
lições presentes, é um bom exercício

,

pedagógico, não despropositado nesta
altura de inicio do ano lectivo.

Quando, há cinco anos, a Assembleia
Municipal de Sesimbra fez a sua
histórica declaração, as forças defensoras
da paz lutavam não só contra o absurdo
de uma estratégia política que afirmava
ser inevitável a utilização de armas
nucleares tácticas no teatro da guerra.
Elas debateram-se com um pesado muro
de silêncio quando quiseram demonstrar
à opinião pública o absurdo - ,
sobretudo a ameaça para toda a
humanidade - que continha a politica
armamentista seguida na primeira
metade dos anos 80. precisamente o
primeiro mandato de Ronald Reagan
como presidente dos EUA.

Os grandes meios de comunicação de
massa - e a televisão é, como se sabe.
o mais poderoso deles - utilizaram a
omissão para iludir a opinião pública.
Enquanto eram divulgadas todas as
afirmações dos que pugnavam pela
corrida armamenlista, que a justificavam
com argumentos mirabolantes - quem
esqueceu a trampolinice da propalada
"pista búlgara"? - os defensores de uma
política de desarmamento e
desanuviamento internacionais tinham
que lutar contra a censura encapotada
que se instalou n<?s órgãos de
comunicação de maior impacte.

Cito, a titulo de exemplo, o caso de
filmes como ~Day After" e "A Teia".
cuja divulgação foi obejcto de restrições.
a tal ponto que a nossa RTP os relegou
para o 2.° canal com o pretexto de
serem demasiado "violentos" e, mesmo
assim, só quando a pressão da opinião
pública se tornou inuhrapassável e
quando esses documentos conheciam já
larga divulgação nos circuitos paralelos.

A vontade em esclarecer a opinião
pública quanto aos argumentos das duas
partes era tão pouca (por parte do
poder politico que controlava a RTP e
outros importantes meios de
comunicação) que significativos
documentários sobre o assunto
continuam inéditos em POr1ugal. e. o



caso de uma excelente reponagem feita
por uma agência jornallstica da
Alemanha Democrática. tendo por eixo
as C'ntrevistas feitas a antigos generais
europt:us da NATO. entre os quais
figura. com particular evid!ncia. o
marechal Costa Gomes. Pou apesar de
nele constar o depoimento de um
ponugub e de ter sido projectado em
vários paiscs alropellS nas cadeias
tdevish'al cstatalS - castJ5 da Áustria.
da Gri-Bretanha. Holanda., entre outros
- ainda nlo fOI divulpdo em Portugal

O caso do filme soviético~ de um
homem morto" é lpalmente
signulC8ti\'o. Este filme. que chqou a
passar numa das edições do festn-aJ de
Tróia. ..ii Ieamdado em portugub.
pt:nnaneoe ignorado da quase totatidde
do nosso púbboo. Por <:lusa da sua
oriFm. certamentC'. os respomá\elS da
dir«çio da RTP dC\"C'm ter rccao dC' o
visIOnar. quanto maIS de o di\-1dgar. Se
o ti\'C'$sem visto. no entanto. conduiriam
que se trata de um filme de autor. por
sinal um realizador que a pndlroiJcQ
veio p6r em C'\·id!noa. e se alguM Iai\OS

de propaganda politica terá nlo é com
certeza a fa\-or do seu pais.

Os tempos slo outros. felIZmente. ~

próprio da memóna humana esquecer o
que a magoou. e essa qualidade - às
vezes defeito - Ie\'a-nos a valorizar o
~azer do momento. Sob pt:na de ser
desagradável. acho que nAo devemos
esquecer a ameaça nuclear que tào
iminente esteve de nós. Não devemos
esquecer as brutais cargas policiais
contra as manifestações pacifistas.
manifestações que nos eram apresentadas
como se fossem arruaças. Não devemos
esquecer a força que teve a opinião
publica no desmontar da estratl!gia
armamemista. nem o papel mobilizador
que nessa opinilo pública tiveram os
organismos e os movimentos defensores
da paz - dos quais distingo. como l!
normal. o momento dos munidpios
ZLAN (Zonas Livres de Armas
Nucleares).

Quando em Sesimbra se iniciou este
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movimento. logo apareceram alguns
querendo neutralizá·lo com acusações de
~politização". Aqui temos outro
paradoxo irresoluvd. Nlo se trata.
sequer. de evidenciar o disparate que l!
querer esmagar o adversário. apontando
·Ihe o vício de que padecemos. Hã um
ditado popular que dil que esperto l! o
ladrão que depois do funo aponta pan
a vitima gritando: M agarra que l!
ladrio!-. foi ~ o estratagema que os
adversários da paz escolhenrn para
intimidar OS seus defensores.

~ aqui, de facto. que o paradoxo .se
rC\·da. Ser contra ou a fa\'or da &u~rra

Stt contra ou a favor da paz slo...
partida e por definiçio. orientações
politicas que condicionam toda e
qualquer decislo exeaniva - toda ~

qualquer politica. Dáendu aguem
como .sendo a continuaçlo da politICa
por OUtrOS meios ê um princípio político.
Defenda que 05 arKnais nucleares só
podem .ser e1em~ntOS dissuasores num
conflito internacional é outro principio
politico. Defender uma política de
desmantdamento dos arKnais nudeares
e a utilização da energia nudear para
fins padficos l!. ainda. um outro
principio politic...

Como ê evidente. estes princlpios
noneiam políticas diferentes. E aos olhos
da opinil0 pública a prova está feila d~

que para o bem da humanidade 
independentemente de credos. etnias e
ideologias - l! preferível canalizar os
créditos públicos para o combate a
doença. à ignorância. à pobreza e à
poluição do que para o aprdeiçoamento
de novos e sosfisticados engenhos de
destruição maciça.

•
• •

~ este. quanto a mim. o cerne da
questão. Porque razio continuam a
aparecer araulOS da guerra. quando a
prova está feita de que 85 pessoas
preferem a paz?

O que faz levar certas pessoas.



induhitavc1mente intcligentes. a
inventarem teorias como aquela de que
as civilizações enfermavam de um mal
congénito que era a sua tendência para
a auto destruição?

O que fez que governantes adultos e
experientes, como é o caso nos paises
que formam a NATO, tenham aceite, no
primeiro quinquénio de 80, a proposta
do então secretário de estado da Defesa
norte-americana, Caspar Weinberger, de
aumentar anualmente de 3 a 5 por cento
os ·orçamentos estatais destinados à
"modernização" das forças armadas? Isto
numa altura em que a economia dos
respectivos países estava em recessão e,
para evitar aumentar o défice orç<lmental.
se praticaram arrepiantes cortes nas
rubricas destinadas à saúde, à educação,
à habitação e equipamentos sociais!

Como é possível explicar uma conduta
tão irracional e ao mesmo tempo tão
coerente?

Os negócios feitos com a fabricação,
compra e venda de armamentos de
destruição maciça são tão vultuosos que
dão para tudo: para comprar
consciências e inteligências, submeter
nações e aniquilar povos. Dizem que o
dinheiro não tem COL ..

OS preços dos engenhos de morte são
tão fabulosos que um organismo
internacional como a UNICEF
(organismo das Nações Unidas para a
protecção da infância) se pôs a fazer
contas do dinheiro que se gastava com a
produção de material de guerra e os
fundos que obtinha para levar a bom
termo as suas missões.

Recordo, a titulo de exemplo, que uma
campanha de exercicios de um batalhão
blindado - e Portugal tem um,
integrado na força NATO - dava para
construir 28 jardins de infância. A título
de exemplo, também, acrescento que um
concelho como o de Sesimbra - po,
sinal, nem dos piores equipados 
dispõe de alguns jardins de infância
privados, mas s6 um pertence à redc do
ensino oficial.
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O nosso sistema de asslstencia à
maternidade fez sensíveis progressos
desde o 25 de Abril de 1974. Eramos,
então, um dos países de maior taxa de
mortalidade infantil de todo o mundo.
Havia um distrito, o de Vila Real, que
detinha o recorde da maior taxa de
mortalidade infantil da Europa! Hoje,
segundo as estatísticas dos serviços
oficiais, a taxa de mortalidade infantil
situa-se nos 15 por mil, o que não nos
afasia dos padrões dos países da Europa
desenvolvida.

Conseguimos, também, sensiveis
progressos na prevenção às doenças que
mais vitimam no periodo infantil,
através de um eficaz sistema de
vacinação. Uma das doenças epidémicas
mais terrível, a variola, está mesmo
erradicada.

O panorama português permite-me uma
extrapolação. Se aqui se conseguiu,
porque não se conseguirá a nível
mundial? A UNlCEF é também da
mesma opinião e, em conjunto com a
Organização Mundial de Saúde, lançou
um projecto de vacinação' universal
contra as cinco doenças que maior taxa
de mortalidade provocam.

A vacinação das crianças em todo ó
mundo permitiria - segundo diz a
UNICEF - proteger da morte mais de
80 por cento dos 14 milhões de seres
que por ano morrem sem ter chegado a
sair da meninice.

O mais surpreende neste projecto tão
ambicioso (!1) é o seu custo. No seu
relatório de 1987 sobre o estado da
infância, sublinhava, para que este
projecto seja realidade antes do ano
2000, bastar que se canalizasse para a
Organização Mundial de Saúde o
dinheiro que anualmente se gasta com
10 aviões de combate, tipo caça, F·14.

Não é só para combater a doença e a
pobreza que podiam utilizar-se as verbas
desviadas da corrida armamentista.
Ainda há muito pouco tempo - , 16
de Setembro deste ano - um dos
principais lideres politicos da cena



internacional e, por sinal, dirigente
máximo de uma das gr.andes super
-potências, M. Gorbatchov. indicava
outros caminhos que podiam ter as
estações e bases militares. Refiro-me,
concretamente, à proposta que ele fez
para a estação de radar de Krasnoiarsk,
actualmente destinada a fins militares.
Propôs ele que se tornasse numa base
de estudos interplanetários, totalmente
aberta à cooperação internacional, com
os fundos geridos pela comunidade
científica internacional.

Dentro de dias ~ de 13 a 17 de
Outubro - vou participar, em Reggio de
Calabria (Itália), num encontro dos
Municipios ZLAN que tem por tema a
desnuclearização do Mar Mediterrâneo.
Este mar. que foi cenário e berço das
civilizações mais brilhantes da história
da humanidade, e das quais nos
orgulhamos de ser herdeiros, deve

I I

tornar-se uma zona de paz. onde seja
garantida a livre circulação naval,
segundo a observância do Direito
Marítimo e Direito Internacional.

Mas, além do mar pacifico. ele podia
também tornar-se um modelo de mar
interior despoluído. Hoje em dia, o
Mediterrâneo é um mar quase morto,
devido à poluição e à destruição bélica a
que foi submetido, sobretudo durante a
2.- Guerra Mundial. Já lá vão mais de
quatro décadas sobre o final desse
conflito e o Mediterrâneo continua a ser
um mar quase inerte, onde continuam a
processar-se experiências da marinha de
guerra. tão explosivas como as que ali
ocorreram enfre 1939/45.

É minha opinião que as somas gastas
nestas experiências bélicas seriam melhor
empregues na recuperação ecológica do
grande Mar Mediterrânico. Quem tem
opinião contrária?



UM DISTRITO COMO O PAÍS E O MUNDO: PELA PAZ

Valdemar Santos·

o mês de Dezembro não mais será,
doravante, para uma grande parte dos
habitantes do planeta, um período
particularmente festivo, mas apenas
marcado por tradições seculares. A
menos que a Humanidadade toda ela
pudesse esquecer o 8 de Dezembro, data
em que, em [987, a URSS e os EUA

-assinaram um acordo relativo à
liquidação de m[sseis nucleares de
alcance médio.

I.

Um democrata residenle no distrito de
Setúbal relatou-nos um dos aspectos de
que se revestiu a emoção sentida face à
transmissão em directo, via TV, daquele
tão transcendente, acontecimento. Virou
se para o filho, uma criança, e
perguntou-lhe: "Lembras-te de lermos
ido à Marcha da Paz, em Lisboa? .. Foi
para que isso viesse a acontecer".

Com efeito, o movimento da paz, em
Portugal, pése o facto de ainda não
estar ao nível das ameaças que
subsistem, mantendo e reforçando as
suas características amplamente
unitárias, consolidando e alargando as
suas estruturas próprias, revelou, em
geral, capacidade e prontidão de
intervenção sempre que a agudização da
situação internacional e a sua
correspondente nacional - por força

• AClivis'Q do movime",o dQ PQZ. Membro do
Cppc.
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das políticas governamentais até hoje
seguidas - assim o exigiam.

A Marcha da Paz realizada em Lisboa a
21 de Junho de 1986, na qual, tal como
em iniciativas anteriores, o Conselho
Portugu~s para a Paz e a Cooperação
teve papel de relevo, ocorreu
precisamente quando muitos se
questionavam da sua validade, perante a
instalação de mais Pershing's norte
americanos em inúmeros países da
Europa Ocidental. Sendo a sua palavra
de ordem: "Nao às armas nucleares a
leste e oeste, em todo o Mundo!' (e
"Não às armas nucleares em POrluga/!"),
afinal, a jornada de 21 de Junho estava
apenas a ano e meio do acordo que
estabeleceu a liquidação dos mísseis
nucleares de alcance médio e intermédio
(entre 500 e 5500 Km) dos EUA e da
URSS, fixando os prazos, os meios de
verificação e os procedimentos que
assegurarão a destruiçào progressiva de
cerca de 3800 ovigas nucleares!

Pondo em causa tão somente 3 a 4% do
enorme potencial nuclear hoje existente
no mundo, a verdade é que se abriram
as portas para que cheguemos enfim ao
desarmamento nuclear global, que os
governos e os estados mais consequentes
na defesa da pai! propõem que venha a
concretizar-se no limiar do século XX/.

2.

O movimento da paz no distrito de



Setúbal é uma componente importante
do movimento da pu em Portugal.

Decerto, ele prolonga para depois do 2.5
de Abril 05 sentimentos patrióticos e
antifascistas da sua população laboriosa,
que aos sentimentos juntou a luta mais
tenaL Decerto, quem lhe dera, ao
movimento da paz do distrito de
Setúbal, não ter de se preocupar (mais
que nl0 (oue) com a existl:ncia de bases
aéreas. bases marítimas e instalações
várias da NATO nos concelhos de
A {mada, &"~i,o. C,ándolo. Monrijo.
~simbro e ~túbol. citados pelos
go\'emantes por1uguesn: como authtica
moeda de troca Braças • qual se
obteriam dos países da NATO
-fodlidruJa d~ l,anM diwrsidaM ~

va/or'" (Ministro da Defesa. em 1984).
Quem lhe dera nio ler de se preocupar
com os submarinos e navios de guerra
nudeares que SillelNlticameDte fundeiam
na Trafaria.. lona. alias. da qual parte
um oleoduto que: liga ao Montijo e que
a imprensa. nacional e estrangeira cheJOu
a identificar como ponto fone do
desenvolvimento de um OUltO oleoduto,
cerrando num br-aço de morte Sines,
Matosinhos e Madrid.

Tudo isto contraria o disposto na
Conslituiçio da República e está em
oposiçJio às responsabilidades assumidas
por Portugal ao assinar a Acta Final de
Helsínquia. com a agravante do sill:ncio
do governo ponugub nesta matéria
corresponder. só por si. a um
monstruoso crime!

Mas quando os partidlirios da pal do
distrito de Setúbal reaUlaram, por
exemplo, o seu IV Encontro a 17 de
Novembro de 1984. em Sesimbra, a sua
Resolução, aprovada por unanimidade e
aclamação, não se limitou à denúncia
dos factos mais gravosos. Antes deu
conta da sua própria evolução
organizativa e em particular de
acontecimentos de grande alcance
politico e perspectivas de trabalho, em
defesa da paz e da vida, da soberania e
integridade territoriais: assim,

lembrava que a Assembleia

Municipal de Sesimbra, pioneira no
país nesta matéria, havia declarado
em Abril de 1983 o territÓrio
municipal como ~zo"o

des1ludeari=ada~.

acto que. no ano seguinte, foi
seguido por muitos outros órgãos
autárquicos até que. em Março de
1984. coubesse ã própria
Assembleia Distrital de Setúbal o
assumir de tal opçio:

e T«:omendou a prosSttUçlO de
medidas e acções pela p.L
designadamente "a sua mau ínlima
intnlilafio às atruturas nacionais
do CPPC. ~fltr~ outros. às
autarquias focau. ao mOl'jm~"'o

sindical ~ popular. às auoda(ÕU
culturau e tksport;wu. ck tkf~S4

do patrimóflio cultural ~ natural.
ao mo\'imrnto rcofóKico. ãs acolas,
tis orKani=afMs "IiKiosas, M
mulJwus. d~ jo\vns. ãs InsWUlÇMs
~ OUtras formas M orga1l;:açoo e
repres~ntati\'as das popu/oçWs
tradicionolm~n"rmprnltadas fia
disc:uuào da probkmdric'a ~ na
defaa da per".

3.
Valerá fazer a cronologia do movimento,
depois daquela IV Assembleia, mas
circunscrito às acções mais significativas.

Em 9 di! Maio de 1985. comemorando o
40." Aniversário da vitória sobre o
nazi·fascismo na II Guerra Mundial,
a cidade de ~rtibol acolheu um
veterano soviélico e um democrata
norte-americano. diversificou iniciativas
que tiveram como suporte a Comissilo
Coordenadora dos Partidários da I'az do
Distrito, a Comissão de I'tll de Setúbal,
o Movimento Democrático das
Mulheres, a União dos Sindicatos de
Setúbal. a Comissão de Trabalhadores
da Sete nave. a Comissão de Justiça e
Pu da Diocese de Setúbal, a Comissão
Municipal da Juventude, os Bombeiros
Municipais, a Sociedade Musical
Capricho Setubalense (e a sua Banda). a
União dos Resistentcs Antifascistas
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Portugueses, etc.. conseguiu um efeito de
grande impacto, afinal graças a um tão
singelo cordão humano à volta do
Monumento aos Mortos da Grande
Guerra, na Avenida dos Combatentes.

A 9 de Agosto. Sesimbra evocava o 40. 0

Aniversário do lançamento das primeiras
bombas atómicas sobre Hiroshima e
Nagasaky.

Já em 1986, a 6 e 7 de Junho, o MDM
promoveu em 'Sines o Acampamento da
Paz, o qual, a par do Festival Dois
Dias pela Paz, no Seixal, logo uma
semana depois, foi mola real para a
mobilização do distrito para a Marcha
da Paz do dia 21 do mesmo mês (que
naturalmente contou ainda com o apoio
das autarquias locais e do movimento
sindical unitário do distrito, na linha da
frente);

Enquanto, a 21 de Junho, em Lisboa, a
Liga Operária Católica (LOC) do
distrito se fazia representar e garantia
uma intervenção no comlcio de
encerramento da Marcha, culminando
um processo de adesão de estruturas
religiosas à Comissão Coordenadora dos
Partidários da Paz do Distrito, o
MJAAIP (Movimento da Juventude de
Alcochete para o Ano Internacional da
Paz) lançava-se num outro exito, a 15
de Agosto: o Festival da Juventude e da
Paz.

A 13 de Dezembro, no Barreiro,
decorreu V Econtro Distrital da Paz
(com a palavra de ordem "Sim à
Desnuclearização da Peninsula
Ibéricar).

Um ano mais tarde (não se fala aqui de
11m;! incomensurável cadeia de pequenas
e medias iniciativas, que jamais
relegaram para o segundo plano, note-se,
a componente da solidariedade activa
com os povos em luta). a 7 de
Dezembro, em Sarilhos Grandes
(Montijo), pontuava-se o acordo
Gorbachov-Reagan.

4.

O movimento da paz. em Portugal, de há
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muito tempo balizou a sua orientação
na consciência de que a sua luta é
inseparável da luta em defesa de Abril, e
não deixou igualmente de extrapolar
uma outra convicção: ele tem de
contribuir activamente para a recusa do
envolvimento do país, das Forças
Armadas portuguesas e do territÓrio
nacional em quaisquer sistemas ou
acções que contrariem ou dificultem o
caminho para a paz e para a segurança
(designadamente, com a recusa do
agravamento de encargos militares, do
alargamento de bases estrangeiras, da
instalação de novos esquemas de
incidência militar, ou da instalação,
estacionamento ou trânsito de armas
nucleares).

Eis a razão pela qual, desde o início do
segundo semestre de 1987. o movimento
de opinião pública contra o pretendido
alargamento do Campo de Tiro de
A/cocheu (em cujo perímetro de
alargamento, na zona de Santo Isidro de
Pegões, iniciaram-se já obras
clandestinasl) volta a reunir forças e
esforços, sintetisa exemplarmente a
unidade patriótica na defesa do valor
supremo da vida ("Não pode ser a
mOfle·a dar razão à lUla pela vida e
pela paz"), porquanto em órgãos eleitos
pelas populações tem prevalecido a
unanimidade do repúdio de tais
medidas governamentais, reactivando-se
hoje todo um plano de iniciativas que,
em 20 de Março de 1988, teve o seu
primeiro ponto alto na Caminhada
Protesto que percorreu o troço de
estrada entre Alcochete e as imediações
das instalações do CTA.

Não t, pois, por acaso, que se tenha
escolhido a data de 5 de Novembro para
uma vigília em Alcochete, seguida por
uma semana de outras acções: nesse
mesmo dia, o Presidente da edilidade
participará em mais um Encontro dos
Municípios ZLAN (Zo/las Livres de
Armas Nucleares), em Lagos, outra
componente do movimento da paz em
Portugal, de cujo Secretariado Nacional
faz parte (o que é de Ioda a
oportunidade salientar num artigo escrito



para a Revista Movimento Cultural, da
Associação dos Municípios do Dislrilo

de Setúbal) a Câmara Municipal do
Seixal.

C.millh~d~ df prole!iIO, a 20 de Março, fll' ,\lcochflC. conlra o a1arl:amenl0 do Cllmpo dt Tiro.
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o TRABALHO PELA PAZ NO CONCELHO DE PALMELA

Rui Canas·
Carlos Alberto Fernandes Pesinho··

Há, na consci~ncia dos P~os. o risco do
conflito nuclear, dos conilitos regionais e
de outros, embora menores, que
ameaçam a paz e o desenvolvimento das
nações e dos povos.

Também em Portugal, especialmente no
distrito de Setúbal, se acompanham,
com interesse e expectativa, os esforços
empreendidos para o desahuviamento e
a redução de mísseis e ogivas nucleares
no "palco de operações" na Europa,
decorrentes das negociaçõl!s realizadas,
especialmente nas cimeiraJ Reagan~
Gorbalchov. 1
No entanto, a ameaça nuclear mantém
se presente e os conflitos ~egionais,
embora recentemente comi alguns
avanços a nível de negociação política,
estão ainda. longe do seu terminus.

As perspeclivas animadorJs existentes
são essencialmente fruto da luta
persistente dos povos e organizações
pacifistas por todos os cantos do
mundo. I
Também em PorlUgal o movimenlO da
paz tem conlribuído com grande
incremento e proliferação Ide
organizações diversas que têm realizado
alguma acção e iniciativa Ino sentido de

• Animador .rnpomdv~/. na Ctimara Municipal d~
Pa/mtla ,"Ias qurslikJ rrlaaonadas com o
movimmlo da paz.

.. O Vurador do ~Iouro Socio-cu1lural r dr
Inform~4o.

lO

alertar as consciências e mobilizar as
populações na luta pela paz.

A semana mundial do desarmamento
realizada na Aula Magna em OUlUbro
de 1987, as marchas da paz, o encontro
distrital dos partidários da paz do
Distrito e a recente campanha e marcha
contra o alargamento do campo de tiro
de Alcochete, são exemplos significativos
da capacidade mobilizadora e
empreendedora do movimento da paz,
quer no país quer no distrito.

No concelho de Palmela, lêm sido as
autarquias e a juventude que, alé ao
momento, têm desenvolvido trabalho
neste sentido. Assim, a Câmara
Municipal de Palmela e a Comissão
Municipal de Juvenlude (M.M.J.) têm
parlicipado há alguns anos no Conselho
dos Partidários da Paz do Distrito e em
todas as acções realizadas a nível
dislrital e nacional acima referidas.

De concreto, a CM.J. tem realizado nos
dois últimos anos o "Acampamenlo da
Paz", que esle ano vai ter a sua terceira
edição.

Decisão. importante foi também a da
Câmara e da Assembleia Municipal ao
declarar Palmela concelho
desnuclearizado .

Embora o balanço do trabalho no
concelho seja POSilivo, pensamos que no
movimento têm lugar e podem participar
outros sectores e camadas da população



e das suas organizações como, por
exemplo, as colectividades populares, as
comissões de moradores, as
cooperativas, os artistas, as mulheres e
os reformados.

Neste sentido, eslá neste momento em
fase de embrião uma Comissão de Paz
no concelho, à qual Iodas as eSlrUlUras
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acima mencionadas, ou quem quiser.
podem desde já aderir. Em breve irão ser
conlactadas as forças vivas do concelho
para, em conjunto, se disculir e avançar
com esla comissão, que concerteza vai
ser uma realidade, enriquecendo assim a
contribuição da população para o
movimenlo nacional e internacional da
Paz.



EDUCAÇÃO PARA A PAZ: ALGUMAS NOTAS

AmaMo Amónio Pereira *

Facto paradoxal: constituindo a paz
uma profunda aspiração dos povos e um
requisilO indispensável da própria
sociabilidade humana, a história da
humanidade tem basicamente consistido
num desfilar ininterrupto de connitos
mais ou menos devastadores. Os
momentos de paz não têm passado de
intervalos fugazes. acalmias sempre
precárias no turbilhão de tumultuosas
discórdias civis, irredutíveis antagonismos
étnicos e religiosos, sangrentas
campanhas militares de conquista e de
extermínio.

Apesar de as guerras lerem atingido já
vastas proporções na Antiguidade e
Idade Média, quer no contexto da
formação dos grandes impérios, quer na
sequência de periódicas migrações em
massa, foi a partir do séc. XVI. com o
início do chamado "desencravamento
planetário-, que elas passam
gradualmente de uma escala local e
regional para uma escala planetária.
Com efeito, a unificação do mundo em
termos de mercado e o processo da
expansão europeia, sinais e factores de
modernidade, irão provocar uma
crescente internacionalização dos
conflitos, reproduzindo-se a pouco e
pouco as rivalidades e contendas entre
as potências do velho continente no
mundo inteiro. Mas é apenas no século
XX que se assiste à completa

• C1"f~ do D~pQrlQm~nlo du C.. It.. rQ, lNSPQT/(J ~

J"wnlud~ du CómurQ M ....icipul do S~ixul.
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internacionalização da guerra e à
elevação do seu potencial destruidor até
limites nunca vistos. Esta deixa de se
circunscrever no espaço, nos objectos e
nas vítimas para assumir uma dimensão
planetária integral, atingindo
deliberadamente populações civis e
provocando gigantescas destruições
materiais. Entretando, com o progresso
cientifico e tecnológico (designadamente
a descoberta da energia atómica), os
sistemas de armas atingiram niveis de
desenvolvimento e sofistificações tais,
que é hoje ponto assente que uma nova
guerra mundial representaria o fim,
porventura irremediável, da aventura
humana na Terra, cumprindo as
catastróficas profecias do Apocalipse. Na
verdade. nas condições técnicas e SOCiaiS
existentes, toda a guerra mundial tem dc
scr uma guerra de extermínio.

Cabe, pois, perguntar: se os perigos da
guerra são tão evidentes que a eclosão
de uma nova conflagração mundial
representaria um absurdo (uma vez que
não haveria vencedores nem vencidos),
porque motivo a luta pela paz continua
na ordem do dia? Haverá poderes ou
governos tão insensatos que não hesitem
em desencadear uma guerra para
alcançarem objectivos que considerem
vitais? A resposta pode ser, infelizmente,
afirmativa. A história tem demonstrado
de forma eloquente que, ao mesmo
tempo que proclamam a excelência da
paz, os homens utilizam



sistematicamente a violência para
alcançarem determinados fins; por outro
lado, numerosas guerras têm resultado
de equlvocos ou erros de cálculo
relativamente às forças ou intenções dos
adversários. Parece, portanto, que
independentemente das aspirações e
vontade dos homens, existem causas
objectivas que estão na origem das
guerras. E uma vez que a possibilidade
de uma extensão incontrolada dos
chamados conflitos regionais que
continuam a assolar o mundo em que
vivemos está longe de se poder
considerar exclulda, justifica-se mais do
que nunca reflectir sobre as respectivas
causas, demonstrar a sua inutilidade e
antecipar as suas terríveis consequências,
contribuindo assim para que prevaleçam
os valores e a consciência da paz. A
materialização do velho sonho do
homem de viver em concórdia é tanlo
mais urgente quanto é certo que
constitui agora a condição da sua
própria sobrevivência. Pode dizer-se que
o futuro da humanidade ou será paclfico
ou simplesmente não sera.

As origens da guerra

~ conhecida a célebre maxlma de um
dos mais conhecidos teóricos militares
alemães do séc. passado, K. von
Clausewilz, segundo a qual "a guerra é
a continuação da politica por outros
meios". Esta frase tem sido invocada
para justificar °a utilização da força, tida
como praticamente inevitável, na medida
em que exprimiria a própria essência das
relações socio~políticas. Dado que essas
relações visariam estabelecer situações de
domínio, organizar uma determinada
ordem que, tornando viável a vida
comunitária. institui necessariamente
uma oposição entre quem manda e
quem obedece, entre povos mais "fortes"
e povos mais "fracos", a guerra
corresponderia à dimensão brutal da
política e seria mesmo o motor da
história. Não apenas seria "nalUral",
como também útil e, em certos casos,
desejável: para "civilizar" as sociedades
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mais atrasadas, para corrigir os excessos
demográficos, para forjar as "virtudes"
patrióticas de heroísmo e abnegação,
para garantir a sobrevivência ou o
domínio dos povos ~ais "dotados". Ou
então, como sucede com as guerras de
religião, para que a "verdade" prevaleça
sobre o ·'erro". Trata-se de perspectivas
irracionalistas, pessimistas ou
dogmáticas, embora assentem numa
ampla base factual. Com efeito, o devir
histórico tem sido marcado por
oposições sociais, religiosas e nacionais
que têm degenerado em confrontos
armados cíclicos. Estes traduzem, por
um lado, uma ordem injusta que leva os
oprimidos à revolta; e, por outro lado, a
incapacidade de derimir os conflitos e
lutas de interesses através do direito e
da politica, ou seja, de certas formas de
sublimação da violência flsica, que
instituem normas e regras de
convivência, embora estas busquem a
sua legitimidade em pressupostos tanlas
vezes arbitrários e unilateralmente
impostos. Entretanto, e apesar da guerra
ser tão velha como a própria civilização
- a ponto de ser considerada como
uma instituição indissociável da mesma
-, certo é que não existe nenhuma
fatalidade biológica ou imperativo
nacional que a torne inevitável, nem ela
pode ser identificada como a
consequência automática da
conflitualidade inerente à própria
história. Aliás, outras instituições que
representaram flagelos não menos
dolorosos com que a humanidade se tem
afligido a si mesma, como a escravatura,
os sistemas de castas (de que o
apan/ieid constitui a última aberração),
as gritantes injustiças económicas, têm
sido progressivamente erradicados ou
estão em agonia. A valoração do épico,
o culto exacerbado das chamadas
"virtudes militares", a concepção da vida
como teatro de luta em que os mais
fortes devem ditar a lei, preconizadas
por certas correntes filosóficas
irracionalistas e vitalistas, estiveram na
origem do desenvolvimento de ideologias
chauvinistas e racistas, cujas
consequências nefastas estão à vista: os



fascismos e nacionalismos de diversos
matizes constilUem os exemplos mais
nagrantes, Por isso o ideal da paz é
inseparável da luta pela democracia. pela
igualdade entre os povos. pela justiça
social. O pacifismo tem que se tornar
uma autlntica força politica (para ser
eficaz). um objectivo educativo (para
promo"er os valores da paz entre a
juventude). em suma. um elemento
fundamental de cultura, inseparável da
sua dimensllo humanista.

Uma pedagogia da paz

Pode caracterizar-se a transição para a
contemporaneidade. entre outros
aspectos. pelo entendimento do papel da
ci~ncia como base de sustentação
gnoseológica e ética para uma correcta
transformação do mundo. e pela
importAncia da pedagogia (num sentido
mais lato. da cultura) para a construção
consciente e participada do futuro.
Significa isto que o homem
contemporâneo pode ser capaz de
adequar o que é ao que deveria ser.
Torna-se indispensâvel um conhecimento
!anto quanto possh'el objectivo da
realidade social a fim de poder agir
correctamente sobTe ela. -dominá·la~ de
acordo com determinados fins racionais
e consensualmente aceites. Sendo assim.
a subordinação da cit:ncia à ética e a
promoção dos valores racionais em
todas as esferas da actividade humana
são fundamentais para erradicar o
nagelo da guerra e da violt:ncia. Importa
criar uma cultura da paz. que difunda e
promova os ideais da paz.. que crie uma
mentalidade da paz. Neste contexto. os
objectivos educacionais básicos não
podem - não devem - ser indiferentes
a estas questões, eom base em pretextos
tais como a liberdade de ensino ou a
ilegitimidade de programar a educação
segundo certas directrizes filosóficas.
políticas ou religiosas. Os planos
curriculares de certas disciplinas 
nomeadamente da história -. a
informação veiculada pelos medja. os
padrões difundidos que innuenciam as

atitudes e comportamentos, não podem
ser neutrais entre a paz e a guerra.

Assiste-se nas sociedades contemporâneas
a preocupantes surtos de violencia cujas
causas se podem atribuir em grande
medida (embora não exclusivamente) ao
demissionismo. indiferença ou
cumplicidade perante as ideologias
belicistas ou que falem a apologia da
violência. O holiganismo, as brutais
ondas de violência urbana (tão bem
caraCleriudas em filmes como Taxi
Dr;\'er), independentemente das causas
sociológicas que estão na sua origem.
encontram expressão e acolhimento
numa cultura mercantil, despojada de
valores, que inventa um Rambo como
paradigma heróico. Uma educação para
a paz não pode permitir que o ensino. a
arte, o desporto. difundam e promovam
esses valores.

Num momento em que se propõe a
escola cullUral como devendo realizar a
cultura na sua integridade. deve
sublinhar-se que a inclusllo do produto
material e t~nico tem que articular-st
com uma avaJiaçllo moral permanente
dos saberes e das práticas ensinadas, dos
modelos culturais dominantes, dos
comportamentos e atitudes sociais. Além
da ,'ertente curricular, e no quadro da
sua dimensão cultural. a escola não
pode abdicar de valorar a vida e de
uma renexlio ética sobre a cit:ncia, a
política e a sociedade.

o caso da história

O caso da história - os seus conteúdos
e função curricular - pode ser
considerado exemplar para a questão
que nos ocupa. Deverá o ensino da
história limitar-se a meros conteítdos
descri(ivistas, em nome de uma discutivel
imparcialidade e objectividade, sem
procurar extrair ensinamentos do
passado? E que ensinamenlOS podem ser
extraidos? Todos aqueles que um
determinado proressor, em nome da
liberdade da ci~ncia e do ensino 
valores, de resto, incontestaveis .
entenda legítimos?



Embora continuem a existir
determinadas correntes científicas e
pedagógicas que encaram com grandes
reservas aquilo a que chamam uma
concepção ~utilitária" da história, parece
evidente que cabe desempenhar a esta
um papel social que impõe uma
avaliação ética dos factos passados.
Citando um conhecido historiador deste
século (Lucien Febvre), a história pode
transmitir-nos outros reflexos que não os
do medo num mundo em estado de
permanente instabilidade. Por outras
palavras: pode, ajudando-nos a
compreender o que se passa à nossa
volta, contribuir para erradicar o
pessimismo c o irracionalismo: a
construir um mundo pacífico. ao
~ensinar-nos" as causas e mecanismos das
guerras e as suas consequências
destruidoras.

Se observarmos a hIstória da Europa,
verificamos que as guerras não são
calamidades excepcionais. mas fazem
parte duma série. E quando se considera
esta série no seu conjunto, descobre-se
que não é somente uma série. mas
também uma progressão. Na fase mais
recente da história do designado
Ocidente, as guerras têm-se sucedido,
uma após a outra, nllma ordem
crescente de intensidade. restando saber
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se a de 1939-45 constitui o ponto
culminante deste movimento ascendente.
Se a série continuar. a progressão
atingirá, indubitavelm:nte, termos cada
vez mais elevados, até que este processo
de intensificação da guerra termine um
dia pela auto-aniquilação da sociedade
bélica. A grande lição da história. o seu
inestimável contributo para uma
educação para paz, constitui em provar
que o aumentO da eficácia da actual
sociedade técnica já atingiu um ponto
em que se torna possível uma
mobilização mortal das suas energias e
dos seus recursos para fins militares.
convertendo a guerra num autêntico
cancro da humanidade que a levará à
morte certa. A necessidade de evitar este
suicídio prova também a superioridade
dos valores da solidariedade,
relativamente aos da competição cega;
dos valores da igualdade entre os povos
e respeito entre estados relativamente
aos do racismo e hegemonia mundial;
dos valores da tOlerância democrática
relativamente ao dogmatismo fanático;
da humildade perante a natureza
relativamente à irresponsável arrogância
depredadora. Do pacifismo em relação
ao belicismo.

A escola deve ensinar e viver estes
valores.



MOVIMENTO ZLAN:
O PODER LOCAL EM LUTA PELA PAZ

Amónio Durtio·

Para o Poder Local Democrático. ii luta
pela paz constitui uma das expressões
mais concretas e naturais da sua própria
razão de ser, da sua actividade e
objectivos. Ao identificar-se com os
anseios e preocupações das populações
que representa, o Poder Local jamais se
poderia alhear da construção e da
procura de uma das condições básicas
do bem-estar da população: a paz.
Poder-se-a mesmo afirmar que ii lotai
capacidade de acção e intervenção do
Poder Local assim como a
materialização integral dos seus
objectivos democráticos apenas se
poderão realizar plenamente em tempo
de paz.

Nesta perspectiva, as Câmaras
Municipais de Beja, Amadora, Figueira
da Foz, Fafe, Santarém, Seixal, Lagos e
Régua, e o Movimento "Não às Armas
Nucleares em POflugal" constituíram, no
dia 22 de Janeiro de 1988. em Beja. a
ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO
ZLAN - ZONAS LIVRES DE
ARMAS NUCLEARES - que contou
com o apoio de noventa municípios.

A escritura celebrada em Beja foi o
coroloário de vários anos de trabalho,
iniciado em 1982 na sequência do
exemplo da cidade britânica de
Manchester, dois anos antes,

Na consolidação e alargamento do
Movimento ZLAN, cabe destacar o 1."

• Tknico d" Câmara Muml'if'ol do Srixol.
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Encontro Nacional de Municípios ZLAN
realizado na Figueira da Foz. em I de
Junho de 1987. Nele participaram 57
Câmaras Municipais. 27 Assembleias
Municipais, 2 Juntas de Freguesia e
outras organizações. Por unanimidade.
foi eleito o Secretariado Permanente: as
Câmaras Municipais da Amadora. Beja,
Fafe. Figueira da Foz. Lagos, Santarém.
Seixal, Peso da Régua e o Movimento
'Não às Armas Nucleares em Portugal',

Na Proclamação. o Encontro da
Figueira da Foz traçou as linhas gerais
de orientação e estabeleceu os objectivos
do Movimento. Entre outros
considerandos. o documento afirmava
"que o Poder Loca/, lião obsfl/me a
ausência de capacidade vinculativa da
sua decisão de {'of/siderar os seus
espaços territoriais declarados ZOf/as
lil'res de armas Ilucleares, constitui uma
sólida e if/discutível força com
represema/ividade jUllto do Poder
Cemraf" e proclamava "a necessidade e
o propósito de: COI/refi/ror esforços no
sefl/ido de /orrlOr Por/ugal um país livre
de armas nucleares: fJromOI'er, com esse
objeftil'o. a {'ooperação e o diálogo
inlernacional.,.: promover encomros com
os municípios (?spanhóis, nomeadamefl/e
os frolJ/eiriços. sobre a problemática das
armas nucleares e s(?us I'(?ctores. e da
defesa do meio ambiente !Ia âmbito da
Península Ibérica; ... exigir uma
informação correcta e capacitada sobre a
instalação de celllrais e lixeirfJs nucleares
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lti JORNADAS DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO
DA FREGUESIA DA COVA DA PIEDADE

Alexandre M. Flores·

A iniciativa cultural inserida nas
comemorações do 60.° aniversário da
Freguesia da Cova da Piedade, teve
lugar na Escola Primária N.o I (também
conhecida por Escola Primária António
José Gomes), no período de 22 a 24 do
passado mês de Julho.

As jornadas organizadas pela Junta de
Freguesia, procuraram reunir os
estudiosos de temas relacionados com o
património histórico-cultural desta
região, auscultar as suas opiniões.
questionar informação de âmbito
regional em áreas completamente
desconhecidas dos milhares de habitantes
da comunidade local. Foi mais um passo
importante na divulgação de ideias, de
teses, não 56 para os professores e
alunos dos vários graus de ensino, como
também para a população não natural
do concelho. A população conhecendo
melhor a história da sua terra de
adopção, os seus problemas, o seu
património, as suas gentes do passado e
do presente, poderá inserir-se com mais
facilidade no meio para uma maior
participação na vida da comunidade da
"Outra Banda~.

O programa das jornadas foi
constituído por diversas acções, entre as
quaIs:
- dia 22 de Julho: sessão de abertura
dos trabalhos, presidida pelo sr.
Vereador Sérgio Taipas, que representou

• Bibliulli'cdn·U·Qr'lui,·ÍjIQ dQ C. M. dI' Almada.
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a Presidente da Câmara Municipal de
Almada; visita à exposição ~Nucleos

Históricos da Cova da Piedade"; início
da 1.- sessão de trabalhos com
apresentação/debate das comunicações
divulgadas por Luis Pequito Antunes
(Afonso Mealha em Almada, séc. XIV),
Vltor Manuel C. Santos (Eslações
A rqueológicas na Cova da Piedade),
António Olaio e António Janeiro
(EslUdo dos Núcleos Históricos da
Mure/a/Caramujo/ Romeira); visita
guiada à Cova da Piedade.
-·dia 23' de Julho: inicio da 2.-
sessão de trabalhos divulgados por
Dinora Maria Gonçalves (Noras do
Concelho de Almada), Alfredo A. D.
Tinoco (Arqueologia Industrial e sua
hislória na Cova da Piedade: moagem.
c...0nstrução naval e cortiça), Maria
Angela Correia Luzia (Desenvo/vimemo
Industrial e o Movimenro Operdrio na
Cova da Piedade), Artur Vaz (Cova da
Piedade e os seus monumemos);
passagem de um filme sobre "Estudos
dos Núcleos Históricos da Cova da
Piedade"; e o colóquio no Clube
Sargentos da Armada (Feijó), evocativo
da Batalha da Cova da Piedade. em 23
de Julho de 1833.
- dia 24 de Julho: a abertura da 3.·
sessão de trabalhos, com a apresentação
da comunicação: Ensaio sobre a histdria
da Cova da Piedade, por R. H. Pereira
de Sousa; debate genérico; elaboração
das conclusões; apresentação das
conclusões e encerramento das jornadas;
e finalmente, um almoço oferecido pela



Por consrgulDte. o I, Encontro sobre
Histôria e PatnmónlO da CO\a da
Piedade pode aftrmar--se ter um balanço
positi,·o. Considerada a humildade e até
a modêstia de meios que uma Junta de
Freguesia pod~ dispor para Icnr a cabo
umas jornadas desla nalUreZA. e
considerado até o calendário da
iniciatj"a. pode conclUir-se que o
resultado correspondeu ii exptttauu.

da História da Indústria e da
Arqueologia Industrial. Alfredo Tinoco
fez a abordagem de trb ~casos" d~

implantação industrial na área da
freguesia da Cova da Piedade: a
"moagem~ desde o mOinho de marê que
existiu â fabrica industrial "Aliança" e à
revolução tecnolóilca da máquina a
vapor; a "conSl.ruçlo na\>ar desde os
estaleiros da Mutela. ao ATlenal da
Marinha. no Alfelle e i luna'e. trb
fases tecnolôgicas distintas e. depoIS. a
"cortiça-. indústna que sobre todas
proporcionou um 'OSlO l f~lua.. e h
suas gentes. O autor chamou a atenção
que a abordagem apresentada orientou
-se no .soenlldo de abrir perspecm as
correctas ao estudo. sah'aguardar o
Património Industrial. entendido como
memória coleetin da população da
freguesia.

Junta de Freguesia a todos os
pa rt icipa ntes.

Todas as comunicações rnestiram·se
de grande ImportAncia para a história da
f~guesia e do concelo de Almada. A
titulo exemphficatlvo. Importa r~glstar as
comunicaçck apresentadas por Angela
luzia e Alfredo A. O. Tlnoco. por
conterem aspectos da História da
Indústria e da Arquernogia Induslrlal.
mUito semelhantes em outras
implantaçcks industriaIS do OIStntO de
Scuibal. MaIS do que de:ten,oher um
lema ,-asto quanto ao ~~"\"oh"m~"'o

InáWlF/ll/ r o \10\ ,"~",o OfNráFlo.
Ângela lUZIa pretendeu alertar para a
urgência de se iniCIar um estudo
sistemático sobre o monmento opcrino
nos seus múltiplos aspectos
-reivuxhcaç&s. formas de luta.
desen,oh;mento de as.soctaÇlÕel
profiuloflJJs, culturaIS. de assl t~ncia

social. elc. - CSludo esse que passará
nea:ssanamente por uma metadol. de
Histórll Oral. Como exemplo da
necessária complementaridade entre a
arqueoloila lndustnal, hlstóna do
mo,·imcnto operáno. defesa e
valon.r.açJ.o de um núcleo hlstónco.
Ângela lUZIa ainda refeTiu-K a alg~ns

aspectos da fábrica corticeira Rankms &
Sons.

A partir de uma renexlo teôrica sobre Bem-Haja a Junta de: Freguesia da
a problemática. as fontes e os mêlodo;'~_C,-o_'~_d_'_P_~_d_'_d_'_. _

Escola ,.- I da Cova da PlcWidc. conllttida por -~oIa do Anl6nIQ J,* Gomn~ Ed.flclO colI)lIu!do
cm 1911 por ''l~lc ~Mmhllo plCdc~. mcontra_ dentro d. âlO cbudiadll do nudeo 11L>tÓl'x:o
ur""no c como lal intclflld. nos ntudOll do pt~no de Saln_guarda. _
L.ocal do cnronara das -1- Jornadas de Hljlótoa c Patr,mónio da FrelUCS'" da Cou da PIedade



DESCOBERTA DE DUAS SEPULTURAS ROMANAS
NA VILA DO TORRAO

João CarIo.' I.. Faria·
\lari.",l A. !i'rrl"im··

No Torrão, poucos vestígios
arqueológicos se conheciam ate há
relativamente pouco tempo.

Contudo, a esta localidade. foi atribuída
uma origem remota, como consta nas
"Memórias Paroquiais de 1755~. Assim.
"Oisem moradores desta terra que foi
fundada antes da vinda de Christo 280
aonos (...) e dizem que a vila era a sua
maior grandeza junto a Ermida de S.
Roque advogado da peste por se
acharem ali muitos alicerces"'
(AZEVEDO 1903 p. 215).

Esta citação não é de forma alguma
desprovida de fundamento, pois
remonta pelo menos ao período
calcolítico a mais antiga ocupação desta
povoação, conforme alguns achados
efectudos no sítio do "Castelo" (SILVA
E SOARES 1986).

Em termos de testemunhos
arqueológicos, a fase seguinte
corresponde já ao periodo romano. Leite
de Vasconcelos em 1898, referindo-se ao
Torrão dizia que "Peto lado
archeologico nada se me deparou. digno
de nota (...) Só num arrabalde da viHa
encontrei uma pequena construçào
romana, feita de opus signillum. e que
talve7. fosse depósito de ágoa; em volta.
muitos fragmentos de tegl/las. O sítio
chama-se Fonte Santa"

• }("II'''lIlún1 .I" \n ,,,,. d" "",mil""''' (1Ilmml
d" ( 1/. ,I<' -II, ti,'C/" ti" \,,1.
00' '"'''' ""I" '-III 1/"";,.,,, ( Ir,/"<·,,I."~'''J.
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(VASCONCELOS 1898 p. I t6 e 1927 p.
60).

Esta construção (I), que nos parece ser
um tanque, ainda se encontra neste
local, relativamente bem conservada.
Possui planta circular, está revestida
interna e externamente de opus signillllll1
e encontra-se ligeiramellle inclinada.
(Mapa; n.O I - Foto n." I).

Em seu redor, ainda se podem ver
algumas cerâmicas romanas e. num
corte, junto à rua da Fonte Santa,
encontram-se dois muros e um outro
depósito, parcialmente destruído,
também revestido da mesma argamassa e
com fundo em meia cana.

Ocasionalmente. em 1986, quando
crianças brincavam no local denominado
Penedo Minhoto (Largo da Feira).
colocaram a descoberto duas sepulturas
romanas de inumação e algum espólio.
objecto deste trabalho. (Mapa; n.O 2)(l).

Numa ida ao local constatámos que os
enterramentos já tinham sido destruídos
e o espólio retirado. verificando-se
assim, uma total ausência de segurança
na distribuiçào das peças - dois
púcaros. um prate! em cerâmica comum
e 8 pregos em ferro - por sepultura.

Ambas as sepulturas eram de inumação.
tendo sido encontrados escassos vestígios
ósseos. Formadas por tegll/ae e tOleres
vulgares (3), dispostos verticalmente em
todos os lados, não possuíam qualquer
cobertura. sendo o fundo constituído tão
só pela camada base argilosa.



CATÁLOGO

N,' I Téguta com Ires sulcos digitais
CTuzando-sc num dos topos. No
reverso. apresenla uma reentrância
rectangular para encaixe.

Dimensões: Comprimmlo - 54 cm.
lArgura - 41 cm:
Expasura - 2 cm; AlI",Q
do Rebordo - 5 cm;
Comprimento do Encaixe 
varia entre os 10 e II cm.

N.' Z Tégula com duas reenlrlncias
rectangulares para encaixe no
reverso. Anverso completamente
liso.

Dimensões: Comprimento - 57 cm;
Largura - 40 cm; Espessura
- 2 cm; Allu'Q do Rebordo
- 4,5 cm; Comprit'Mfll() do
EnCQ;X, - varia enlre os 8
e 10 cm.

N.' J Tégula com quatro sulcos digitais
de aspecto sinuoso ocupando toda
a sua altura. No fC\CrsO.

apresenta encaixe rectangular.

Dimensões: Comprimento - 5S cm;
lArgura - 40 cm; Esp6Jura
- 2 cm: Altufo do Rt'bordo
- 4 cm; Comprimento do
Encaixe - 10 cm.

N.' .. ngula com três sulcos digitais.
cruzando-se num dos topos.
Vestígios. ainda que pouco
perceptlvcis, de dois pk,
provavelmente de criança. No
reverso, reentrância para encaixe.

Dimensões: Comprimelllo - 50 cm:
Largura - 45 cm; Espes$llra
- 2 cm; A lfllra do Rebordo
_ 4 cm: Comprimell/o do
Encaixe - 10 cm.

N.- S Tégula com trbi sulcos digitais.
de aspecto sinuoso. Encaixe
rectangular no reverso.

Dimensões: Comprimento - 56 cm;
Altura - 40 cm: Espeuura
_ 2 cm: Altura do Rebordo
- 5.5 cm: Comprimento do
Encaixe 10 cm.

LA TERE

Lalere com Iris sulcos digitais em
diagonal. paralelos.

Dimensões: Comprimento - 41 cm:
Lorguro - 30 cm: Espnsura
5 cm.

PÚCAROS

N! I (Desenho n.O I e Foto n.O 2)

Pasla bege amarelado. baslante
porosa. com pequenos grãos de
quartzo e calcite. Engobe bege
acaslanhado. Fundo côncavo.
bojo ovóide. bordo revirado para
fora. com duas asas virguliformes.

Dimensões: Altura - 9 cm; Di6metro
máximo do Bojo - 7.5 cm.

N! 2 (l:lrc:Knho n. O 2 e Foto n.O 3)

Púcaro baslante tosco. de pasta
bege acastanhado, com pequenos
grãos de quartzo. dura. com
algumas fendas. EngoM castanho
claro. Fundo raso. bojo ovóide.
com duas asas de rolo de secção
quase cilindrica. em U. Colo alio
e obliquo.

Dimensões: Altura - 7.5 cm; Diâmetro
máximo do Bojo - 6.8 cm.

PRA TEL (Desenho n.O 3 e Foto n.O 4)

Pratel de pasta cinzenta.c1ara,
com numerosos grãos de calcite e
de qUart7.o. Vesllgios de engobe
de tom acastanhado--claro. Parede
ligeiramente arqueada. bordo
reentrante. revirado ligeiramente
para o interior. Fundo
ligeiramente curvillneo.

Dimensões: Altura - II cm; Diâmetro
- 2.8 cm.
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PREGOS DE FERRO

Pn:gos de sttçilo quadrangular. de
cabeça circular e comprimento
variando entre 5 cm e II cm.

A presente descoberta. tem para nós um
grande significado. nio só pelos achados
que proporcionou. mas tambem. por
rC"o'dar a existl:ncia no Torrio de uma
necrópole da l!:poca romana. cuja área.
nào se circunscreve, cena mente, só ao
local onde se detectou a presença das
duas sepulturas.

Relati"amcnte ao espólio. para os
púcaros nio ousamos atnbuir qualqUC'r
cronologia.

Par2 o pl'2td. enconttimos paraldo
exacto num OUlrO existente no museu
Municipal de Akáttr do Sal. de
pro"enKncia desconhecida ('). Tal como
os púcaros. os prateis encontram-se um
pouco por lodo o pais, abarcam
cronologias vanadas. e como lal. não
funcionam neste caso como um ekmento
cronoló!ico K'&uro.

fas, K' n.o l!: possh'd para jã. atribuir
uma cronologia a esta necrópole. as
condições em que se ,'erificou o achado
rC"o'elam a extrema imponência que um
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arqueólogo associado a uma autarquia
pode desempenhar na preservação do
património cultural. pois a sua rápida
intervenção evitou a completa
destruição ou, na mdhor da hipóteses.
a dispersào por uma sl!:rie de particulares
dos materiais encontrados.

Actualmente. o espólio está depositado
no Museu Municipal de Aldcer do Sal.
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PRÉMIO ALMEIDA CARVALHO
Temas de História do Distrito de Setúbal

A SALPA (Associação de Defesa do
Património da Região de Setúbal) criou
um valioso prémio de investigação sobre
lemas de história do Distrito de Setúbal.
a que deu o nome de Almeida Carvalho,
importante historiógrafo setubalense
que legou um espólio notável, infeliz
mente ainda pralicamente inacessível
aos estudiosos.

O Júri do Prémio "Almeida Carva
lho", que vai na sua segunda edição, é
presidido pelo Prof. Dr. João Medina
do Departamento de História da Facul
dade de Letras de Lisboa.

PR~MIO

ALMEIDA CARVALHO
(2.- edição. Biénio 1987/88)
Temas de História do
Distrito de Setúbal

REGULAMENTO

1 - A SALPA e a revista "Patrimó
nio", com o objectivo de incentivar a
investigação no domínio da História
Local, instituiram o Prémio "Almeida
Carvalho".

2 - O conteúdo dos ensaios deve ver
sar sobre temas de história do Distrito
de Setúbal.

3 - As obras apresentadas. além de
serem inéditas devem obedecer às
seguintes características gerais:

- Terem um minimo de 30 páginas
dactilografadas em folhas de formato
A4. com 30 linhas a 2 espaços.

_ Devem indicar na página do rosto
do trabalho o titulo c o pseudónimo do
autor.
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4 - Todos os originais devem ser
enviados para SALPA, revista ~Patri

mÓnio. Apartado 210. 2903 Setúbal
Codex, em 3 exemplares. até JO de
Si'll'mbro til' 1988 devendo indicar no
invólucro: "Concorrente ao Prémio
Almcdia Carvalho - Revista Patrimó
nio - 1988".

5 - Os originais deverão ser acompa
nhados de um sobrescrito lacrado com a
inscrição do pseudónimo no exterior e
contendo a identificação completa e res
pectiva morada do autor. O nào cumpri.
mento desta clausula implica a
eliminação do concorrente.

6 - Só serão abertos os sobrescritos
relativos aos originais premiados.

7 _ Os prémios serão atribuidos por
um júri presidido pelo Prof. Dr. João
Medina do DepartamenlO de História
da Faculdade de Letras de Lisboa, secre·
tariado por um membro dos Corpos
Gerentes da SALPA e constituído por
mais duas pessoas de reconhecida ido
neidade inteteclUal indicadas pela revista
"Património".

S - As decisões do júri são tomadas
por unanimidade ou maioria e os seus
membros não podem concorrer.

9 - Caso as obras apresentadas em
qualquer dos escalões não manifestem o
indispensável valor cientifico o júri,
única instância deliberativa na matéria,
pode não atribuir o prémio.

10 - A decisão do júri conhecida em
I de Dezembro de 1988. Para o efeito os
membros do júri determinarão entre si
as datas das reuniões e a metodologia de
trabalho necessária.



II - O valor do prémio para 1987/88
é de 100000$00 (cem mil escudos).

12 - O Juri pode conceder -Menções
Honrosas" aos trabalhos cuja qualidade
o justifique.

13 - As obras premiadas ou distin
guidas com "Menções Honrosas" ficarão
propriedade da SALPA que podera
divulgá-las em volume ou nas páginas da
revista "Património", estando os direitos
de autor da 1.& edição compreendidos no
valor do prémio.

14 - Os concorrentes não premiados
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poderão levantar os originais até 31 de
Dezembro de 1988. A $ALPA não se
responsabiliza pela devolução dos
mesmos.

15 - Considera-se que a partir do
momento em que entreguem os originais
os concorrentes aceilam o presente
regulamento.
Patrodnios:
_ Região de Turismo de Setúbal 
Costa Azul
- Associação dos Municípios do Dis+
trito de Setúbal



Na Moita
LATOARIA, UMA PROFISSÃO EM VIAS DE EXTINÇÃO'

Dar a conhecer o concelho, os seus
hábitos e costumes, o seu modo de vida,
os seus artífices, é um dos objectivos da
Câmara Municipal da Moila. Nesta
perspecliva procurámos saber um pouco
mais acerca de profissões, existentes no
Município, que são consideradas "em
vias de extinção~.

Depois de entrevistas realizadas a um
artesão de latoaria, o sr. Luís Tadeu, e
a outros profissionais do mesmo ramo,
numa oficina familiar, divulgam-se os
conhecimentos apr.endidos sobre uma
indústria bastante procurada por ser a
única na região.

No Concelho da Moita existem, ainda, a
ocuparem-se a lempo inteiro o sr. Luís
Tadeu, na Travessa do João Marujo na
Vila da Moita, como artesão e o sr.
João Pedroso Domingos e seus
familiares. na oficina de lawaria situada
junto às bombas de gasolina na entrada
da sede do Munidpio. O primeiro
ocupa-se de pequenos arranjos (em
objectos de alumínio, folha de Oandres e
chapa zincada) e os segundos, por a
oficina já possuir maquinaria adequada,

• Tr.o" ,4"oofIU/" I"" Boi..,,,,, M",';rilJ<JI
C M. d" MO/lU.
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também realizam trabalhos novos (tais
como regadores, baldes, alguidares,
panelas e outros utensílios
confeccionados em chapa galvanizada,
inox, zinco, alumínio e folha de
flandres) para venderem nos mercados
locais e a lojas, da região e até de
Lisboa, que vêm à Moita buscá-los.

Ambos os entrevistados lamentam não
haver quem se interesse por esta
profissão e queira aprender. No entanto,
na oficina de latoaria, o filho do sr.
Pedroso Domingos, seguindo as
tradições familiares, irá continuar na
profissão procurando transmiti-la aos
futuros filhos ou sucessores.

~ um dado adquirído que a latoaria
ainda é muito procurada no concelho da
Moita, havendo sempre trabalho. o que
faz com que esta indústria, quase extinta
noutros concelhos. continue em bom
ritmo e dê aso a que os profissionais
ainda existentes lamentem a ausência de
entusiasmo, por parte dos jovens, para
ingressarem na profissão de latoeiro e
não deixarem que desapareça esta antiga
e característica indústria.



, -
PEQUENO SUBSIDIO PARA A AMPLIAÇAO
DO CONCEITO DA RESERVA NATURAL
DO ESTUÁRIO DO TEJO

Como que entontecidos pela importlocia
transcendente da Reserva Natural do
Estuário do Tejo. cuja ddimilaçlo se
encontra kplmentc fixada desde 19n.
esqueeem~nos. por ~zes. que o
respectivo ecossistema ~ bastante mais
vasto e dct~m OU11'as motivações que
cknm isuaJmc:ntc ser tidas cm conta.
Vem isto .. propósito das extensas zonas
humidas situadas nas herdades da
Sociedade Agrkola de Rio Frio c em
particular, na herdade da Barroca de
Alva, que se encontram Lipdas i rt2rva
natural. embora ainda nio classificadas.
Entendemos mesmo que .. nio
clanificaçlo dCS5eS espaços se dcn a
uma irnOcd.o da entidade legisladora
ou porventura, a um desconhecimento.

O Rio das Enguias é o drcnanle natural
dessas zonas húmidas composlas por
ribeiros. valas. sapais e lagoas de água
doce espalhadas por muitos h~are5 c
que desempenharam outrora papel
determinante na economia da região.
Começaremos por referir que o Rio das
Enguias ~ a barreira fisiea que na região
e, pontualmente quando atravessa a
Estrada Nacional n. O 118, separa os
distrito de Santar~m e Setúbal.
Desembocando directamente no estuário,
faz ele próprio de estuário no seu curso
final, abastecendo de água salgada a
talvez mais extensa salina do pais,
denominada Marinha Nova da Bomba,
propriedade da Santa Casa da
MiseriCÓrdia de Alcochete. Antes de
mecanizada esta salina possula 365
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talhos de cristalização. o que di bem a
ideia da sua importincia.

Subindo o curso de âa:ua e ai suas
ramificações mais curiosas. detemo-nos..
após atravessarmos campos de arrol..
caniçais e outra veaetaçl0 própria du
ZOD&$ húmidas, no monte da Barroca de
Alva.. Trata-st duma aldeia modelar pela
arquitectura das suas casas. pela
harmonia dos espaços abenos e pelo
equilíbrio que mant~m com a natureza
adjacente na qual se integra. .: bem o
paradigma daquele 00"0 conceito de
reserva natural que para al~m dos
elementOS morfolósicos do terreno. da
fauna e da nora, deve integrar também
o Homem e o seu património construido
quando ele se casa harmonicamente com
a natureza. Nas redondezas. a criação de
touros e cavalos coabita com bandos
de aves dominantes na reserva. Refira-se
em especial, pelo seu volume. a garça
branca.

A existência de grandes ninhos de
cegonha durante um dilatado percurso.
pressupõe que se encontra ali um dos
grandes corredores migratórios da
cegonha branca. Os extensos caniçais
que bordejam os campos de arro? estão
enxameados de aves de várias esp~cies, a
pedir a intervenção paciente e sabedora
dos ornitÓlogos.

Dois ou tr!$ quilÓmetroli a leste do
Monte da Barroca de Alva, que foi no
século XVIII a cabeça duma importante
exploração agro-industrial dirigida pelo
franc!s Jacome Rauon, encontramos o
vale de Santo António com a sua



encantadora lagoa. Numa pequena ilha
vê-se uma curiosa edificação circular.
abobadada, cuja origem ninguém
conhece, mas que pelo tipo de
construção faz lembrar a arte árabe.
Referenciada como capela de Santo
António da Ussa nos documentos mais
antigos é, embora em ruínas, um
monumento digno de ser visitado pelo
seu ineditismo e pelo seu enquadramento
exemplar.

Mais para leste e já muito próximo do
Campo de Tiro de Alcochete, outra
grande lagoa, pechada de nenúfares,
chamada Açude do BUraco. A frondosa
vegetação das suas margens alberga sem
dúvida, uma quantidade enorme de aves
e as águas, para além das espécies
piscícolas próprias da água doce,
proporcionam a vivência de muitos
anfíbios.

Regressando de novo à Barroca e
partindo agora para o sul em direcção a
Rio Frio, atravessamos os dois cursos de
água paralelos junto ao povoado das
Rilvas onde a estrada nacional n. O 4 se
dirige para o Alentejo. Pontão e Monte
Laranjo são igualmente duas outras
aglomerações de casas de trabalhadores
da herdade, metidas na paisagem onde
reina o sobreiro. Propaga-se aqui uma
das maiores manchas de montado de
sobro de todo o mundo, cuja
manutenção deve ser firmemente
encarada.

Junto a uma antiga linha de água hoje
totalmente ..ssoreada por motivo de
remoções e rebentamenlO de uma
barragem sita nas proximidades,
encontramos o Canto das Adegas ou
Porto dos Cacos. Este último top6nimo
despertou a curiosidade dos autarcas e
arqueólogos, despoletando um dos
achados mais espectaculares que
documentam a presença romana entre
n6s. Muito longe de estar delimitada, a
estação arqueológica, na grande área
onde foram efectuadas pesquisas
sistematicas integradas no programa "A
ocupação romana da margem esquerda
do estuário do Tejo", permitiu detectar
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um complexo industrial de fornos de
cerâmica, principalmente de vasilhame.

Foram já encontradas muitas dezenas de
ânforas e indícios duma ocupação que
durou pelo menos 5 séculos (do século I
ao século VI). A descoberta de alguns
apetrechos ligados ao transporte nuvial
atesta bem que toda aquela zona. a
muitos quilómetros da foz do Rio das
Enguias, era noutro tempo perfeitamente
navegável, sendo determinante para a
economia da re~ião.

Demonstrada a intercomunicabilidade
dos factores que existem a montante e a
juzante de uma determinada zona
húmida e que concorrem para a sua
estratégica importância em termos
ecol6gicos. estamos deveras convencidos
que há mil maneiras de valorizar os
espaços e extrair deles rentabilidade
econ6mica sem pôr em causa a sua
subsistência natural. Nos tempos antigos
sempre a humanidade conviveu com o
elemento natural sem o destruir, sem
causar danos irreparáveis na sua cíclica
renovação. A zona húmida do Tejo é
considerada uma das dez mais
importantes de toda a Europa. Cabe aos
ambientalistas e aos ecologistas exercer
acções junto da opinião pública e dos
órgãos de poder, utilizando uma
argumentação sensata e acessível, para
obstar ao perigo de graves atropelos
biol6gicos, de que é paradigma o
propalado intento de ampliação do
Campo de Tiro de Alcochete.

Mas impõe-se que os militantes do
ambiente, sabendo que o vector
económico é, no mundo em que vivemos,
a causa motora da iniciativa humana,
possam intervir a IJriori. participando
nas definições do ordenamento
territorial. É possível, em muitas
situações, conciliar os interesses
económicos sem a violação das leis da
natureza. Urge que se fixem previamente
as regras a respeitar. que se diga o que
se pode e o que não se pode fazer, para
que as surpresas desagradáveis não
surjam com o selo do irremediável ao
serviço do ganho sôfrego e imediato.



AS FALÉSIAS DA ARRÁBIDA - ESPICHEL

Luís Filipe Oliveira·

Falar da Cosia Arrábida-Espichei é
referir uma das zonas costeiras mais
importantes do nosso país e talvez uma
das mais interessantes a nível europeu.

Por isso, pretende-se, com este texto,
dar a conhecer mais em pormenor as
suas características para melhor
compreender a sua importância.

Este trabalho é fruto de uma actividade
levada a cabo pelo autor desde 1980 a
1986, alr8vés de um trabalho de campo,
inquéritos locais, pesquisa bibliográfica,
análise e interpretação de elementos
cartográficos e fotográficos, bem como
contactos com especialistas.

Nos trabalhos de campo foram utilizadas
técnicas de reconhecimento e
amostragem especiais, nomeadamente a
ulilização de barcos, técnicas de
alpinismo, prospecção de cavidades,
entre outras.

Caracterização

A cadeia montanhosa da Arrábida, com
cerca de 35 Km de comprimento, é um
conjunto de enrugamentos de origem
tectónica que se prolonga desde Palmela
até ao Cabo EspicheI, estendendo-se por
debaixo do mar.

Junto ao litoral, a maior parte das

• Unnâada ~m Bif)/ogia.
Com esl~ ItXIO. oblnl~ o aUI~ o J. o lugar no
WlICurso do Ano Euro~ do Ambitntt.
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obras apresentam..se cortadas e
estendem·se ao longo de 24 Km
(Portinho da Arrábida-Cabo EspicheI).
As arribas, assim formadas, expõem-se
ao quadrante Sul.

A Costa da Arrábida·Espichel constitui
se essencialmente por alcantilados que
ultrapassam os 100 m de altura.
Contudo, esta altura é variável, pois,
enquanto as arribas do EspicheI têm 100
m de altura, os declives do Píncaro
atingem quase os 400 m.

Geologicamente, os materiais são quase
exclusivamente calcários e dolomitos do
Jurássico médio e superior (do Aaliano
ao Lusitaniano).

Quanto às condições climáticas desta
faixa costeira, pouco se sabe,
desconhecendo-se a existência de estudos
a esse respeito.

Porém, tentar-se-á esboçar, por
comparação com os dados c;lo planalto
adjacente, as condições climáticas gerais.
que condicionam a comunidade e, em
especial, a flora.

O Serviço Meteorológico Nacional, com
dados obtidos em Maçã (Sesimbra) ao
longo de 17 anos, refere uma
precipitação que ronda os 700 mm/ano,
uma humidade relativa do ar quase
sempre superior a 75%, e com ventos
dominantes do quadrante norte (ca.
70%). A frequência dos 4 rumos mais
significativos é, por ordem decrescente:
NW, NE, N, SW. As calmarias são mais
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frequentes no Outono e Inverno (3/4)
As temperaturas médias do ar variam
entre 9,30 C. (Janeiro) e 19,9°. (Agosto).
Porém, apesar da falta de elementos,
pensa-se que as falésias deverão
apresentar algumas diferenças
significativas em relação à plataforma
onde se situa a estação meteorológica. A
primeira é relativa aos nevoeiros, que
são frequentes, sobretudo durante alguns
períodos do ano, não se expandindo, na
maior parte das vezes, para as
plataformas superiores, adjacentes às
arribas, devido à precipitação ocasionada
pela intersecção com estas. Os nevoeiros,
que aí surgem são de radiação (por
contacto com a terra durante a noite,
com o céu limpo (I) e de a(/I·ec("âo (por
movimento de uma massa de ar que vai
perdendo calor ao longo de uma
superficle mais fria).

Quanto às temperaturas, estas são mais
elevadas nas falésias que no planalto,
devido à sua exposição ao quadrante
Sul e pelo facto de estarem abrigadas
dos ventos dominantes. Os vales que
apresentam uma forma de concha são os
locais mais quentes e secos. Os sectores
expostos aSSE (1/3 da costa referida)
devem sofrer, mais acentuadamente que
os restantes, uma mudança brusca de
temperatura durante a madrugada e
principio da manhã, sem contudo
atingirem as temperaturas mais elevadas
da zona (GEIGER, 1980).

A vegetação está obviamente
condicionada por estas características
climáticas. Mas devido aos diversos
microclimas gerados pela fisionomia do
relevo (Fig. I), isto é, a inclinação.
configuração e orientação das encostas,
existem variações noristicas ao longo das
arribas. As falésias e plataformas
/

adjacentes apresentam, assim, diversos
tipos de coberto vegetal. A estrutura da
vegetação - que é determinada
essencialmente pela altura, padrão de
distribuição horizontal e numero de
estratos, ou seja, a disposição das
camadas de folhagem a alturas diferentes
- vai-se simplificando gradualmente de
Este para Oeste, desde a mata, passando
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pelos diversos tipos de matos
(OLIVEIRA, 1982), até à vegetação
rupestre (PEDRO, 1942).

O pastoreio e o fogo são os factores
responsáveis por grande parte deste tipo
de formação vegetais. Estas são
limitadas, na sua distribuição. pelos
terrenos agrícolas, onde predominam as
culturas de sequeiro.

O mosaico vegetal assim existente
condiciona a dislribuição dos locais de
abrigo e de alimento da fauna vegetal.

O que foi referido leva a considerar a
existência de 4 parcelas análogas
(esquematizado na Fig. I), cujas
características se apresentam resumidas
no Quadro 1.

Neste quadro, é dado observar que de
uma situação arbórea existente nos
degraus e taludes da zona mais a leste
passa-se, gradualmente, a espécies
essencialmente rupestres e fissuricolas no
Cabo EspicheI.

Importância natural da zona

to indiscutível a importância a nível
mundial das matas das encostas expostas
a Norte, como a do Solitário e o jovem
bosquedo do Risco.

to incontestável a importância do
agrupamento vegetal de características
term6filo-mediterrânicas do Fôjo, depois
do corte do nucleo do Creiro pela
estrada nova de Setubal ao Portinho e
pela recente colocação de postes.

E, também, indubitável se torna a
importância, mesmo a nível
internacional, da vegetação que faz parte
das lombadas e falésias propriamente
ditas. Por exemplo, a espécie
Convo/vulus fernondesii é uma endémica
local, isto é, s6 existe no Espichei
(SILVA & TELES, 1981). Pertence ao
grupo de plantas típicas da
Macaronésia ('). Esta. na su<J maior parte.
apresenta um clima de características
subtropicais húmídas, isto é,
temperaturas algo elevadas e, em
especial, elevada humidade relativa do

".
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Em POrlugal, este tipo de vegetação
ocorre principalmente na Serra de
Monchique, nas encostas a Sul/SW da
Arrábida, Oeste de Sintra e ainda,
porlUalmente, em vales encaixados,
orientados a Sul na Costa Sudoeste
POrluguesa (SOUTO CRUZ, com. pes.).

A importância das falésias da Arrábida
EspicheI. mesmo no contexto
macaronésico, é o de se encontrarem ali
formas vestigiais dos andares semi-áridos
(SOUTO CRUZ. com. pes.).

Esta particularidade por si s6 justificaria
a necessidade da conservação desta
par~la da costa ponuguesa.

t indicadora daqueles andares. uma
espécie recentemente identificada:
Eup1lorbitl ob/wifolitl (PEDRO. 1983).

A imponãncia desta espécie é acrescida
pelo facto de ser O abrigo uclusivo de
um insecto - um cole6ptero
recentemente descoberto. da família
Scolytidae (MARIA TERESA
CABRAL. com. pes.).

Em relação ao resto da fauna. e
especificamente os vertebrados. é
apresentada no Quadro 2 a distribruição
das espécies até agora inventariadas,
quer na plataforma adja~nte, quer nas
falésias propriamente ditas. Algumas
delas são ~Iativamente abundantes. Para
a avifauna. dada a sua riqueza. apenas
se ~fere o nu.mero de espécies em cada
unidade (plataforma ou falésia), e em 2
áreas: o sector A e O conjunto dos
restantes (BtCtD).
O exame desse quadro permite observar
que o número de espécies, à excepção
das aves nidificantes ruplcolas, diminui
para Oeste, isto é. no sentido em que as
condições climáticas silo mais adversas e,
essencialmente, no sentido da menor
complexidade da estrutura vegetal.

Purém, se as aves ruplcolas não
necessitam da vegetaçào para se
abrigarem, dependem, excepto as
marinhas (Lorus orgentotus, gaivota.
argêntea, e Ph%crocorox orü/olelis,
Corvo-marinho-de-erista), directa ou
indirectamente do mosaico de vegetação
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existeme, incluindo os campos agrlcolas.
Daquelas, duas são granlvoras (Co!umbo
livio, Pombas·rochas, e S/Ufl/US unicolor,
Estorninho-preto), cinco são insectivoras
(Apw apus e A. melba, Andorinhões
preto e real, Delichon urbit'o,
Andorinha-dos-beirais, Montit'o!tl
so!itoriw, melro-azul e PhOl'nicurus
ochrurus, rabirruivo..:oreto) e as restantes
são aves de rapina (T)'lo tl!btl, Coruja
das-torres, Bubo bubo. Bufo-~al. Foice
peugrinus. Falcão-peregrino. F.
linnunculus, Peneireiro-vulgar, e
Hierof'tw fasciolUS, águia-de-Bonelli).

Nesses campos abertos de matos
diversos. por cima dos terrenos lavrados
ou já com searas, rasando as copas das
ãrvores, picando ao longo das arribas.
como fazem os andorinhÕCS. as aves
alimentam-se dos seres que estão
dependentes do coberlO vegetal: insectos
aduhos e suas larvas, outras aves,
batráquios, ratos, coelhos, etc.

De todas estas espécies rdira-st: a
importância das rapinas (PALMA. 1984;
OLIVEIRA. 1984: PALMA, I985), do
andorinhão-real (OLIVEIRA, 1984) das
condições de nidificação do Corvo
marinho-de-crista (TEIXEIRA ~I ai.,
1983) do Melro-azul e do Estorninho
preto. Em relação aos mamlferos. o
gineto, que percorre as praias do sector
A, a lebre na plataforma do sector D. e
a passivei existência da Fuinha na orla
da Mata do Solitário. são as espécies
mais interessantes.

Impactes actuais

Com uma vegetação e fauna adaptadas
à situação criada nos finais do séc.
XVIII e com a ocupação destas terras
por pastores e agricultotes (RIBEIRO,
1935) a fauna e nora locais foram de
novo perturbadas no primeiro quartel
deste século. Pelo menos 2 espécies
animais foram extintas - a águia.real e
a águia-pesqueira (OLIVEIRA, 1984), e
as áreas de vegetação natural
diminuiram - por volta de 1930
desapareceu a Mata da Mesinha
(OLIVEIRA. 1982). Contudo, apesar dos
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fogos. em especial nos úllimos dez anos,
e da caça desenfreada (Mguerra aos
nocivosMe ocupação das coutadas da
casa de Palmela após o 25 de Abril de
1914). I poss(wJ a$$~gwa qu~ nat~

mo~1lto ~xüum aindo condir&s para
qld ~spicws animais sobr~\'i'Vam, e. no
caso especifico das aves de rapina e da
lebre, aumentem um pouco mais os sew
efectivos.

O litorial tem. neste caso. uma
imponlncia vital. visto fornettr
condiç6c:s de abrigo excepcionais para os
animais. em especial para as aves, e
constituir a 'rea onde o fogo nio tem
feito sentir drasticamente a sua acçio,
sendo as fragas. mesmo as mais baixas,
os klc::ais de melhor protecç1o de pode
pane da nora.. Ati mesmo o gado
caprino tem diflCuklades em ai circular,
só fazendo em dois ou trb corredores
paralelos • cumeada_

A pastoricia que actualmente se pratica
nesta COSta i compatfvel com o
equilIbrio da comunidade natural.

Porém. o mesmo oio se poder' dizer
das pedreiras a ciu abeno avançando
rápKtamente para o mar. das "'xguodasR

casas de habitaçlo pretensamente
isoladas do mundo; dos fogos postos
para facilitar a caça; do "motocrossR

;

,,"-
Mesmo as "actividades ao ar livre"
exercem. muitas das Veles. uma acção
perturbadora. Cada vez i maior o
número dos seus pl1lticantes nesta zona, e
bastantes silo as pes.soas que confundem
áreas de protecçJ.o com locais para a
prática dessas actividades: uma questão
será termos 5·10 pessoas acampadas
num local. falando (mas não gritando).
depositando os reslduos sólidos num
saco e deild·/o nllm recipieme próprio,
mas outra questllo inteiramente diferente
será o facto de grupos excursionistas
passarem por zonas com raridades
naturais. vozeando e deixando o lixo
por todo o lado; na mesma linha de
racioclnio. uma situação será lermos 5
10 pessoas a visitarem, em sil~ncio. uma
gruta. mas outrt completamente
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diferente será o faclo de o mesmo
numero de pessoas entrarem e
apanharem ou afugentarem os morcegos
que ai se abrigam. A actividade ao ar
livre deve ser sabiamente doseada com
uma MpitadaMde Mética".

Estes exemplos reflectem. de alguma
forma. a ausência de uma politica de
educação da populaçio por parte dos
organismos responsá\'Cis. logicamente.
ba\'erã que fomentar este aspecto
educacional. bem como disciplinar a
utilização e as actividades ncsla l.ona.
por pane de quem de direito.

Sendo o complexo costc.iro um sistema
sau:Í\·d. torna-se evidente a nettssidade
da sua protccçio. Na costa da Arribida·
Espichei ainda estamos a tempo de
conservar uma da.s ralbiu mais
ioteressantes da Europa. nJo só por esta
ou aquela espécie. mas pelo conjunto
delas. bem como pelo complexo de
relações existentes.

Medidas de eonsc"~o .. tomar

Apesar de se enContrar a poucos
quilómetros da regiio de Lisboa. só
muito rectntemente surgiram propostas
para a protecçào desta parcela de costa
(E.T.A.M. R. L. 1980; OLIVEIRA.
1983; PALMA. 1984; OLIVEIRA, 1984).
Estas propostas sio fruto de estudos
que. desde o inicio desta dkada tem
sido levados a cabo ne.sta zona costeira.

A criação do Parque Natural da
Arrábida, a rcalil.8ção do Ordenamento
Biofisico do Concelho de Sesimbra
(E.T.A.M.R.l.. 1980) e a formação de
uma Reserva Permanente das Arrib:lsO.
que abrange toda a área considerada e
estende-se desde a linha de costa até 1
Km para o interior. slio as medidas mais
importantes levadas a cabo por
organismos oliciais. Porém, ainda se está
longe de conseguir uma protceç.lIo
efectiva do relevo. da flora e da fauna
das falésias da Arrábida·Espichel.

Das medidas já propostas. realçar-se-ão
as consideradas mais importantes:



- Ampliação do Parque Natural da
Arrábida à zona do Espichei
OLIVEIRA, 1983; 1984}-

Está demonstrado (E.T.A.M.R.L., 1980;
OLIVEIRA, 1983; 1984) que, quer em
lermos floristicos ou de fitocenoses, quer
em termos faunisticos, não existe
qualquer descontinuidade entre as
falésias da Arrábida e do EspicheI. Pelo
contrário, existe mesmo uma
continuidade, cujas diferenças sectoriais
(qualitativas e quantitativas) estào,
essencialmente, em função das variações
oeográficas e climáticas. A única
interrupção existente é no vale de
Sesimbra. Por exemplo, poder-se-á
perguntar: porque estão protegidos (na
lei) os habitats das aves de rapina que
nidificam nas arribas da Arrábida, e não
estão os das mesmas espécies no
Espichei, quando poderá até haver um
cruzamento entre indivíduos durante os
períodos de reprodução?

- Ordenamento e gestão científica
destes meios naturais.

- Proibição de empreendimentos
turisticos ou urbanizações a menos de 2
Km da linha de costa, salvo em
povoações já existentes, onde novas
construções terão de ser estudadas caso
a caso pelas autarquias.

- Análise de viabilidade, técnica e
económica, da exploração dos materiais
actualmente extraídos no local em outras
zonas fora da Reserva Ecológica
Nacional.

- Manutenção das áreas e dos sistemas
agi ícolas do planalto, atendendo a que
as espécies animais que os utilizam
poderão não tcr capacidade de alteração
brusca nos seus hábitos alimentares.

- Regulamentação e circunscrição de
actividades ao ar livre.

- Contribuição para a implementação
do regulamento destas actividades de
modos vários: construção dc pequenos
abrigos para pescadores, delimitação e
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melhoramento de estacionamento,
recuperação de ediflcios velhos e/ou
abandonados rara funcionarem como

casas-abrigo, etc.

- Proibição da instalação de linhas
eléctricas e telefónicas aéreas a menos de
2 Km da linha de costa.

- Lançamento de uma campanha,
dinamizada pelo Serviço Nacional de
Parques, Reservas e Conservação da
Natureza, junto da população local e
dos arredores, incluindo as cidades
próximas, tcntando sensibilizar para a
importância desta costa e as atitudes que
cada cidadâo deve assumir.

- Substituição das redes de arame por
aramados, a menos de 2 Km da linha
de costa.

As autarquias locais, a Região de
Turismo, a Capitania do Porto de
Setúbal, as forças paramilitares, as
escolas, as Associações Desportivas e/ou
cívicas. a L.P.N., tem um papel
importante a desempenhar na realização
destas actividades.

Como conservar? Exigindo medidas de
conservação. Mas, acima de tudo, cabe
a cada um de nós a responsabilidade de
preservar uma das mais importantes
riquezas naturais deste tipo na Europa.
Quando levamos umas nores para casa
(quando afinal somos 200 ou 300 a
levar), quando abandonamos o lixo no
chão ou num saco de plástico que fica
disperso, só porque não nos apetece
colocá-lo num recipiente adequado,
quando levamos uma eSlalatite ou
mesmo um morcego de uma gruta,
quando gritamos em vez de falarmos,
quando o desejo alienante da velocidade
e do ruído supera a tranquilidade que
um passeio pela Natureza pode
proporcionar, quando escalamos
qualquer local em qualquer época do
ano, estamos afinal a provocar no meio
ambiente uma série de perturbações que
colocam em perigo o equilíbrio que
procuramos.
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OS GOLFINHOS DO SADO,
UMA RIQUEZA INSUSPEITADAMENTE PRECIOSA'

MQnu~/ Eduardo dos Somos··

Os ponuguescs no seu Fral, como lodos
os po\'OS. acham qu~ os golfinhos sio
peues, e ignoram que estes animais
ocorrem com frequ~nci. nas nossas
águas continentais. Nem sequer a sua
presença permanece no estuário do
Sado. aqui disfarçados com o noDX de
"rones", tem conseguido vencer essa
ignorlncia_ Tenho verificado que .s
pessoas julgam as nossas águas
impróprias para esse tipo de animais. ou
tol!O, que fonm utintos há vários
séculos destas paragens pela iMvitável
conquista do Homem.

Mesmo as pessoas mais atenlas ou
cultas se espanlam ao saber que foram
já registadas nas águas continentais
ponuguesas 24 espécies de mamiferos
marinhos. incluindo virias espécies de
golfinhos, c diversas espécies de baldas c
focas.

Os pescadores e restantes homens do
mar fogem naturalmente um pouco a
este alheamento generalizado; eles
encontram com regularidade estes
animais na sua faina quotidiana, em
locais a que o cidadão comum não tem
acesso. ~ que, de facto. a maior parte
dos mamlferos marinhos vive num meio

• Comu'I;rll(lo tlI"t.1"IIt1dtl 'lO E1INN1,ro 
Dt/tStl do Joftio Ambitn/, (Omo Ttlrt/tI dt Qutm
11\·t t Trllbtlll.tI 110 f)ü,mo Ih St,úbtll. A/mlldtl.
lt'dt U.odtI9l.

•• EltNJ/OXQ _ IIJJU'trllt _ SPA. RUII Jllrdlm do
TtlNro - 1100 UJbotl

"

dil;tante e hostil para 05 humanos. o que
lOrna dificil o contacto com eles e
também o seu estudo.

Alguns mamíferos marinhos. por outro
lado, constituem. por diferentes razões.
casos especiais que atingiram uma ctna
notoriedade. Os caehaJotes n05 Açores
são famosos por terem sido objecto de
caça durante um longo perfodo. Essa
actividade, que se revestia de uma
ce'ebrado colorido emogrifieo. tem
estado reoentemente reduzido ao estado
de abjecção. Outro caso trsitemente
ctJebre ê O das focas-monje ou lobos
marinhos das Iksenas. no Arquipélago
da Madeira, outrora numerosl imas e
que tem sido cruel e deJiberadamenu
conduzidas à extinção pelos pescadores
locais. Tem trazido péssima fama ao
nosso País a recusa do Governo
Regional em proteger os últimos 10OOs
marinhos do Arquipélago. apesar de
terem sido propostOS principescos
subsidias internacionais para compensar
a modificação das prálicas de pesca no
habitat destes animais. Recorde-se que
esta espécie faz parte das listas de
espécies ameaçadas que Portuga! se
comprometeu a proteger, ao assmar
diversas Convenções, e que o nosso Pais
se encontra em grave transgressão.

Os golfinhos-roaus do Sado são
tam~m excepcionais. mas por razões
mais felizes; ê que. é raro na Europa
encontrar-se golfinhos colectivamente
sedentarizados em zonas pesadamente



ocupadas e exploradas pelas populações
humanas. A presença dos golfinhos na
região deve-se fundamentalmente à
riqueza do estuário do Sado: trata-se de
um vasto lençol de água de
características basicamente marinhas,
mas protegido do hidrodinamismo
oceãnico, intensamente iluminado até ao
fundo e enriquecido com os nutrientes
escorridos do meio terrestre. Apresenta,
assim, um elevado potencial alimentar
para muitas espécies, entre elas os
golfinhos, e as espécies de que os
golfinhos se alimentam. De facto, estes
animais parecem frequentar toda a
região entre a foz do Tejo e a foz do
Mira, mas é no estuário do Sado que
eles passam provavelmente a maior parte
do seu tempo.
Embora as razões da sua fixação sejam
sobretudo alimentares, os golfinhos
mostram no estuário do Sado todo o
tipo de actividades, passando pelo
repouso, pelas brincadeiras e outras
formas de interacção social e pela
actividade sexuãl. Nadam
predominantemente em grupos com
cerca de 10 indivíduos, embora possam
ser vistos grupos muito maiores.

As tainhas parecem constituir o seu
alimento mais frequente, tanto por serem
dos peixes mais abundantes no estuário
como pelo facto de existirem cinco
espécies com épocas de desova
desencontradas. o que obriga os
golfinhos a fazer uma certa rotação.
Podem observar-se frequentemente
caçadas colectivas de tainhas,
particularmente na zona da foz.

Os chocos também são um alimento
importante para os golfinhos, podendo
notar-se um aumento da sua presença
no estuário a partir de Fevereiro, época
em que os chocos começam justamente a
sua migração reprodutiva para as águas
interiores.

Por que dizemos que os golfinhos do
Sado fazem parte de uma população
sedentarizada? Será que os conhecemos
individualmente? Pois bem. talvez não os
conheçamos a todos, mas 35 deles
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encontram-se já "recenseados"
fotograficamente, sendo reconheciveis
graças às diferenças que apresentam na
forma e nas marcas naturais das suas
barbatanas dorsais. Destes animais.
vários v~m sendo repetidamente
fotografados no estuário do Sado desde
1981.

A sua presença diária e próxima.
privilégio de que os habitantes da região
não se dão conta. possibilita o
desenvolvimento de estudos científicos a
longo prazo, em condições
surpreendentemente favoráveis, conforme
constatam os colegas estrangeiros que
visitam a área. Por outro lado, o
potencial educativo destes golfinhos é
fabuloso, e o prazer estético que a sua
contemplação proporciona é inesquecível,
como atestam todos os visitantes
oriundos de regiões menos favorecidas
pela Natureza.

Existem, a nível mundial, uma
curiosidade e um respeito crescentes
pelos cetáceos em geral e pela
importância ecológica destes animais que
já viviam nos n1ares 70 milhões de anos
antes de surgirem os humanos. Estando
muitos deles no topo da cadeía trólica,
os seus organismos integram muitas
variáveis ambientais, e o seu estudo
pode ajudar-nos a compreender as
transformações sofridas pelos
ecossistemas.

Porém, a relação dos humanos com os
cetáceos tem sido sobretudo conflituosa.
e a sua caça foi feita com o mesmo
espírito com que se procede a uma
exploração mineira: retirar o máximo de
recursos num mínimo espaço de tempo.
Não sendo este estilo de exploração
compatível com a sobreviv~ncia das
espécies vivas, várias foram poupadas ln

e:clrt>mis a inexorável extinção para onde
estavam a ser empurradas no nosso
século por acordos e convenções
internacionais que têm vindo a protegê·
las cada vez mais.

Nas águas continentais do nosso País, os
cetáceos encontram-se totalmente
protegidos pela lei desde 1981,



independentemente dos seus efectivos
populacionais, embora seja impossível
garantir o cump.rimento da referida lei.
Conforme o atestam as cabeças e as
peles de golfinhos que se encontram
frequentemente nas praias. a captura
destes animais pelos pescadores é pratica
contínua, embora numa escala menos
arrasadora que a de outrora. Os
golfinhos de varias espécies são
facilmente arpoáveis dada a frequancia
com que se aproximam da proa das
embarcações para desfrutar de uns
minutos de "boleia", revezando-se entre
si nessa brincadeira. Os animais são
esquartejados a bordo logo após o
arpoamento, sendo os desperdícios
devolvidos ao mar sem mais delongas,
de modo a que os "bifes" possam
desembarcar em açafates com toda a
tranquilidade.

Mas os golfinhos-roazes do Sado,
melhor conhecedores dos humanos, são
difíceis de arpoar. A maneira tradicional
de os abaler !>ara consumo ou para
venda era aprisiona-los nas zonas
superiores do estuario enquanto a maré
vazava e, quando estivessem
imobilizados a seco, matá-los à paulada.
Também podem tentar matá-los a tiro
de caçadeira. Encontrei ha poucos anos
chumbos de caçadeira inofensivamente
alojados na gordura hipodérmica de um
velho golfinho mortO, que tanto podem
ter sido disparados por um pescador
como por um caçador na zona superior
do estuário. Arrisco-me a dizer que estas
praticas contra os golfinhos-roazes são
hoje raras, ao contrario do que se passa
com os seus primos do mar aberto. em
parte porque se tem dissipado o
sentimento de inimizade que os
pescadores por eles nutriam. e em parte
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porque o seu número parece ter-se
reduzido.

A poluição químIca é certamente hoje. .
uma ameaça maIs peflgosa para os
golfinhos do Sado do que a perseguição
directa. São conhecidos os fenómenos de
acumulação de substâncias como o
DDT, os PCB's e os metais pesados nos
tecidos dos cetaceos e têm sido notados
os seus efeitos nocivos em particular na
reprodução e no aleitamento das crias.

1::, assim, perfeitamente nÍlido que a
continuação da degradação ecológica do
estuário acabará por extinguir ou afastar
os golfinhos do Sado. tal como
aCOnteceu no Tejo, quer através dos seus
efeitos directos quer através do
empobrecimento faunístico, que lhes
reduz as fontes de alimento.

Os portugueses não precisam de ir ao
estrangeiro ver golfinhos, mas muitos
poderão vir a ser os estrangeiros que
virão a Portugal, entre outras coisas,
para apreciar um recurso natural que
qualquer região invejaria: uma
população de golfinhos selvagens
sedentária e habituada à presença
humana. O seu valor ecológico, turístico.
educacional, científico e estético só agora
começa a ser apreciado, mas se não
protegermos o estuario de um modo
global e eficaz, eles desaparecerão
irremediavelmente. E também por outras
razões, é do interesse geral da
comunidade combater as ameaças que
pairam sobre o estuário. Recai sobre os
administradores públicos o dever de
zelar para que o interesse geral da
comunidade se sobreponha aos interesses
particulares de cada entidade ou de cada
actividade.



VIVEIROS DE PEIXE EM CORROIOS

05 5JIpais como ecossistemas nalurais
propidos ii de'lo'·. r c'ftscimenlo de
muitll."l esp«ies piscícolas

Entendc·sc por sapal uma zona
ribeirinha sujeita à innuf:ncia das marés.
podendo ou não ($18r colX'na de
vegetação halófila característica dos
terrenos salgados.

Os sapais são ecossistemas com
grande produtividade primária.
sobrelUdo de fitoplâncton c: detritos
orgânicos. constituindo estes o suponc
das numerosas cadeias alimentares aqui
existentes. No Verão e na Primavera um
litro de água salgada recolhida nestes
ecossistemas chega a conter mais de um
milhão de cHulas vegetais.
fundamentalmente diatomáceas e
filonagelados.

O sapal de Corroios. com 55 hectares
de superfície. produz em média 350
toneladas de biomassa por ano. Foi
neste sapal. onde se encontraram todas
as condições físicas, biológicas e
ambientais propicias para a desova e
crescimento de muitas espécies marinhas,
que se instalaram nas últimas décadas
actividades de piscicultura e aquicullUra.

Vh'eiros de peixe de Corroios: o que sio
I.' como funcionam?

Aproveitando a geomorfologia
natural dos esteiros. braços de no que

• Pt-ofruor rf«",·o do El... Sr... <1rCtNroiOd.

entram pela lerra dentro, e conSlrUlndo
diques ou taludes o homem isolou da
maré áreas de sapal que transformou em
albufeiras. ~ pois nestas albufeil1ls
artificiais cujas águas podem ser
reguladas por sislC'mas de comportas ou
ponas de água. que o peixe C'ntra.
dcsm'a e cresce: até atingir o tamanho de
captura.

Os \·i\·eiros de Corroios assinalados
no mapa anC'xo foram construídos em
grande parte por homens que \ieram do
Ribatejo. quase sempre salineiros. Na
ordem das dezenas com pás de madeira
escavavam os lodaçais. transpona\'am à
cabeça canastras com lama que
amontoanm na construção dos diques
ou taludes. Desta forma se relinham as
águas em albufC'ira e se dava forma ao
VIveIro.

Duma mancira geral. cstes taludes lêm
na base uma largura dc cerca de 5
melros e de allura 3 a 4 melros sendo
aproveitados como caminhos de
vigilância e de lrabalho.

Para poder pôr em contllclo a
albufeira do viveiro com o eSleiro
adjacente. foram implantadas comportas
nos laludes. Cada comporia é constituida
por um sistema de Ires ponas de água.
A primeira. do lado de fora, em contaclO
com a maré. é maciça. estanque em
madeira espessa. A segunda. a do meio,
é de ferro e enconlra-se perfurada
homogeneamente com orifícios de



pequeno dIâmetro. Finalmente. a terceira.
em contacto com a albufeira, é de rede
em funil ou nassa com d'nco a seis
braços de comprido.

Para que a água e o peixe possam
entrar no viveiro é necessário levantar.
através de um sistema de roldanas.
moitões, as duas portas de madeira e de
ferro. entrando o peixe na enchente
através da rede afunilada da terceira
porta. Após ter entrado. o peixe vê
dificultada a sua saída. pela
configuração armadilhada da rede.

Para vazar o viveiro ou pescar ê
necessário levantar as portas de madeira
e de rede ficando a de ferro fechada.
Desta forma a água sai pelos orificios
de pequeno diâmctro existentes nesta
porta evitando a saida dos peixes de
dimensões superiores e valor comercial.

Na altura da pescaria, que
normalmente só se faz de ano a ano, a
albufeira é quase completamente
despejada durante 2 a 3 dias, até que se
forma uma pequena charca no fundão
junto da comporta. Enquanto neste
fundão a profundidade média com
albufeira cheia é de cerca de 4 metros
na maior parte do viveiro essa
profundidade não ultrapassa os 2
metros.

Uma vez os peixes concentrados na
área extremamente reduzida do fundão.
os pescadores fazem a pesca com redes
de saco. num sistema de arrasto à mão,
apanhando a quase totalidade dos
peixes. Ficam sempre alguns exemplares.
sobretudo os mais pequenos, para que
seja no futuro dada continuidade ii
exploração.

O "h'eiro do Felisberto

O viveiro assim conhecido instalou-
-se em Corroias. no sapal em frente da
Quinta da Bomba e da Quinta Real do
Alfeite no ano de 1945, Com uma área
molhada de 17 hectares. foi seu
construtor e dono inicial Gabriel Pedro.

Neste momento inexplorado. possuía
5 comportas. uma das quais dupla. e um
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talude a marginá.lo com um
comprimento da ordem dos 1500 metros.
Era considerado um dos maiores. se não
o maior. do eswário do Tejo.

A sua ultima pescaria realizou-se no
ano de 1974 tendo-se nessa altura
capturado 7 toncladas de enguias
vendidas então a 25 escudos/quilograma.
grandes quantidades também dc
douradas e robalos vendídos a 50
escudos/quilograma e ainda abundantes
tainhas a 10 escudos/quílograma.
Normalmente este peixe era exportado.

Este viveiro encontra-se hoje muito
danificado e assoreado. tendo uma das
comportas principais cedido há já alguns
anos, o que deu origem à formação de
11m grande rombo no dique. num dos
extremos do viveiro. Depois que deixou
de ter vigilância. o viveiro foi-se
degradando de tal forma que a própria
casa do guarda e das redes se encontra
arrombada e despojadll dos seus
apetrechos.

Há pouco tempo registou-se uma
tentativa de recuperação deste viveiro
com desassoreamento de valas e
movimentações de terras. utilizando
fundos ao que parece da Comunidade
Económica Europeia. Entretanto os
trabalhos pararam desconhecendo-se
agora o seu futuro.

o \'iveiro do Capilé

Assim conhecido. o outro viveiro de
Corroios, mais pequeno que o anterior.
possui 8 hectares e meio de ârea
molhada e ainda se encontra em
exploração.

Construido no ano de 1959,
encontra-se situado entre a Quinta do
Castelo e a Quinta da Princesa, tendo
no seu extremo sul. lugar de Santa
Marta. o antigo portinha do Carrasco.

Embora normalmente conhecido pela
alcunha do seu proprietário. Capilé.
tem como nome de registo Esperança
e ê pertença de Domingos Nobre.

Trinta valadores oriundos de Alcochete
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à mão e com a ajuda de foices para
dentro de canastras ou baldes.

Neste caso, a caldeira do moinho
funcionava não como viveiro, mas sim
como acidente topográfico favor3vel à
montagem deste tipo de redes, podendo
inclusivamente esta pesca ser feita
diariamente.
Era conhecido por Zé do Carrasco um dos
pescadores que desta forma pescava na
caldeira do moinho de maré de Corroios,

Piscicultura (' aquicultura: qur futuro
em Corroios?

Já lá vão os tempos cm que nos
viveiros do Tejo se apanhavam grandes
quantidades e variedade de peixes.

Na região de Corroias onde a
poluição muito se tem agravado devido
à própria configuração do esteiro e
correntes inerentes. deixou de aparecer o
xarroco. a dourada. O choco. a corvina.
o linguado e atê mesmo o robalo
ultimamente. Só a tainha e a enguia vào
resistindo a lào más condições sanitárias
das águas. e das toneladas de peixe
outrora pescado passou-se agora às
dezenas de quilogramas.

Responsáveis em geral por esta
situação são todas as indústrias
envolventes do estuario do Tejo.
Lisnave. Quimiga1. Siderurgia Nacional.
Soda Póvoa e outras, assim como toda
uma população da area da grande
Lisboa produtora sobretudo de detritos
orgânicos eliminados pelos efluentes
domésticos.

Em particular. um aumento da
população na área limítrofe de Corroios
assim como o ressurgimento do seu
parque industrial têm contribuído para
agravar tal situação.

Segundo se queixam os pescadores e
proprietários dos viveiros. parece
conslilUir um caso especial nessa zona
os produtos libertados pelos efluentes
industriais da Sociedade Portuguesa de
Explosivos Lda. em Santa Marta de
Corroios. Eliminando produtos ácidos de
cor avermelhada extremamente tóxicos,

Compor'l tstOlndo I '~"I do ,-h'firo

parece ser a responsável pela morte das
próprias tainhas. que chegam a aparecer
sucumbidas nas margens, apesar de toda
a sua resistência à poluição marinha.

Para combater tal situação. tem a
Câmara Municipal do Seixal em marcha
o seu plano geral de saneamento. Deste
faz parte, entre muitas obras já
começadas. um projecto de tratamento
de águas residuais para todo o esteiro
de Corroios, com a construção da
E.T.A.R. da Quinta da Bomba. obra
intermunicipal que servirá uma
população superior a 200000 habitantes
e custará 500 000 contOs.

Muitas esperanças se depositam nesta
obra que poderá, cm termos de impacte
ambiental. melhorar 10 vezes as
condições agora existentes. Se, por OUITO
lado, ainda pudermos contar com
atilUdes identicas por parte de outros
municípios ribeirinhos do Tejo,
assistiremos concerteza num fUlUro
próximo ao relançamento da piscicultura
e aquicullUra em Corroios e em muitas
outras zonas do eSlUário.
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[ncuias que fOltro das ácuu dtsOIigtnadas
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No lodo.• apanha do ptlxe ;, mio

NOTA: 1\5 fOlogul'i.s ronm tiradas pelo proftssor Manuel Uma. em Corroios. no ,.j, tiro do ~nhor Doming05
Nobre. conhecido por Capili (Janeiro de 1~88)
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CENTRO COMUNITÁRIO DA QUINTA DO CONDE·
Uma experiência de desenvolvimento comunitário

Robert;"a Pneira Pinela·

Caracl(~rizado pela sua heterogeneidade.
a população da Quinta do Conde. na
sua maioria migrante. enconlra-se
culturalmente desenraizada. factor
preponderante a considerar quando se
pretendem colmatar as inú meras
carencias sentidas por aquele
aglomerado populacional.

A dinamização culluraJ dos diferentes
grupos populacionais ali residentes. dos
quais se evidenciam 05 jovens c 0$

idosos. passa por um _processo global de
desenvolvimento que os leve à
participação activa na vida social c
comunitária da freguesia. condição
necessária para que aquela zona
tradicionalmente de ~c1andeslino5M. com
todas as carências que lhe são inerentes.
se transforme numa comunidade onde
lodos se sintam integrados e solidârios
independentemente das diferenças
culturais. de proveniência e de estrato
social. onde todos se sintam
comprometidos no seu processo de
desenvolvimento socio.econ6mico.

Partindo dessa premissa a Câmara
Municipal de Sesimbra encetou um
projecto de desenvolvimento comunitário
a partir de um grupo informal de
reformados que. constituido inicialmente
por 10 elementos. solicitou o apoio da
Câmara Municipal.

Este processo teve o seu início em Abril

• Tknkll d.. ~,"i(o SfJ('1I11 dll Ciimll'fl M .."iripal
d.. S<'Jim6rfl.
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de 1987 e foi dimensionado numa dupla
perspectiva:

Reforço e coesão do grupo informal;

Dinamização da população idosa da
Freguesia.

o primeiro objectivo pressupõs uma
metodologia que passou na sua esséncia
pela organização interna do grupo e
consequente eoesão em torno dos
objectivos. definidos claramente e que
apontaram para a criação de um
estatuto legal que lhes permitisse a sua
autonomização e que os tornaSSt
parceiros legais de outras instituições,

A passagem deste grupo informal a
instituição de cariz associativo
denominada "Centro Comunitário da
Quinta do Conde~ e cujo objectivo ê
assim definido: "(... ) cooperar no
apoio à terceira idade, na educação
e ocupação das crianças e jovens (... )",
deu-se em Novembro de 1987.

Simultaneamente à 1.- fase do trabalho
com este Grupo. estruturou-~ a criação
de um espaço físico que seria o suporte
das necessárias acções (meios/fins) para
se atingir a 2.- perspectiva do processo
- a dinamização dos Idosos da
freguesia.

e. neste sentido que a Câmara Municipal
disponibiliza um pavilhão pré-fabricado
para o Centro Comunitário. implantado
em terreno cedido igualmente pela



Autarquia enquanto se ultima o prOjecto
arquitectónico.

Neste momento, o grupo
estatutariamente designado Comissão
Instaladora do Centro Comunitário da
Quinta do Conde. depois de ter
realizado 3 passeios e 2 festas-convívio.
elabora o seu plano de actividades,
estruturado em termos de
acção/tempo/recursos. de modo a
obterem da comunidade o scu
reconhecimento enquanto instituição, o
vínculo necessário que lhes permita
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responder às crescentes necessidades
daquele grupo populacional, tornando·~e

o polo dinamizador de acções de
animação e ocupação de tempos livres,
e reivindicarem junto das entidades
competentes o seu campo de actuação.

Fomentar e reforçar o associativismo,
apostar na real capacidade de
participação daquela comunidade foi o
desafio que a Autarquia a si mesma
colocou e o Grupo aprendeu
colectivamente a crescer.



A BIBLIOTECA E A COMUNIDADE·
A urgência de uma relação diferente

Vl'rQ Si/l,'Q'

Falar de bibhotecas no Distnto de
Setúbal é uma quesito com actualidade.
O reconbec:imrnlo das bibliotecas como
serviços públicos de utilidade social foi
geoencamenlc e alé há pouco tempo
rDllrJinal ou praticamente Incxisu~nte. A
nh.-e1 do Poder Central • pr~paçio e
vontade de LDurvt'nçlo dtttiva,
assumindo finalmente a sua quota de
responsabilidade nesta 're•• data de há
dOiS anos. com o projecto da rtde de
bibliotecas de kitura púbhca As
bibliotecas projectadas pan o Distrito
neste programa de: eooperaçio entre as
autarquIAS locais e a SEC (a par de
iniciativas de estrita responsabilidade
municipal) nlo podem ser dissociados do
dinamismo e da relevlncia do u'.balho
que neste campo as CAmaras t~m vindo
a desenvolver ao longo dos últimos
anos. fazendo globalmente do Distrito
de Setúbal uma das zonas do pais em
que a acçAo das bibliotecas públicas
alcançou um papel relevante no quadro
nacional.

Apesar das condições que felizmente
agora surgem, as fases de
desenvolvimento deste projecto não
podem passar 5Ó pela implantaçllo de
infra-estruturas (espaço, equipamento),
mas também pela ampliação e
diversificaçAo dos serviços prestados
adequando-os às nect'5sidades e
expectativas da populaçlo nos Ambilos
cultural. informativo, educativo e de

laur e que slo afinal os objeCtiVOS das
bibliotecas púbhcas,

Mas como fazer a traduçio IÓgJca destes
objectivos para o campo da aplicaçlo
prática, da acçJo efectiva"

1'10 obstante a imponlnaa da ddiniçio
dos grandes objectl\'os que se Imp&m is
bibliotecas e que 010 geram' p&mda
~dj5CUssão~, para a concretlzaçJo da sua
rmalidade dârigida • totalidade da
populaçlo deve-se partir do pre:ssupo to
de que pua além dos pnncfplos &trai
nio há uma "receita·, uma atitude cena
para as bibliotecas estarem na
comunKIade, o que terá de haver de facto
do atitudes certas para cada biblioteca
estar com a comunidade,

Cada concelho tem um ambiente pr6prio,
o seu "clima psico16gico~ que tem a ver
com a sua história, localização.
população, necessidades especificas. Este
"clima" tem de ser lomado em
consideração na definição da politica
cultural e informativa de cada municfpio
e, por sua vez, expressar-se e reflectir-se
também no trabalho desenvolvido pelas
bibliotecas que cada vez menos silo
apenas os edificios, as colecções de
livros, Muito do que existe na biblioteca
é resultado do que existe (ora dela, no
seu '''ambiente'', Serviços não-centrados,
adaptados ao meio onde desenvolvem a
sua acção poderão afirmar« de uma
forma positiva junto da população,

Os equipamentos agora projectados e em



construção, onde se instalarão as novas
bibliotecas, a adopção de princípios
técnicos de tratamento documental, não
alterarão por si só a realidade da leitura
pública nos nossos concelhos. A
finalidade social das unidades de
informação tem por objectivo último a
difusão de informação. ~ sobretudo para
este aspecto que precisamos de
(re)pensar novas estratégias.

Apesar de se operar sobre um tipo
especifico de produto e mercado, a
informação integra--se num circuito geral
de qualquer mercadoria e o gestor da
informação deve não só conhecer o
mercado para que trabalha como
explorar este conhecimento com O

objectivo de delinear estratégias de acção
concretas que assegurem uma maior
eficácia, pois o pressuposto deste
mercado é a existência de informarão
relevante para os seus consumidores.

Os nossos serviços. em termos de
mercado, têm a particularidade de irem
ao encontro de necessidades e
satisfazerem uma procura apesar de
funcionarem numa lógica de "não
mercado", pois a filosofia em que
assentam é de prestação de serviços
absolutamente ou quase gratuitos.
Apesar do alargamento dos contactos
entre a biblioteca e as chamadas
"industrias culturais", vigora o princípio
de que os produtos tornados acessíveis
pela biblioteca devem ser portos à
disposição para consulta ou emprestimo,
realizando uma economia de prestação
de serviços e não de venda de um bem,
não obstante o reconhecimento do valor
económico da informação e dos seus
renexos na qualidade de ocupação do
tempo de lazer, na satisfação de
necessidades informativas básicas, na
tomada de decisões, em alterações na
produtividade e inovação.

Do universo dos nossos utilizadores
consumidores, fazem parte não só os
que já frequentam a biblioteca, mas
tambêm todos os potenciais utentes, em
última instância toda a população. Na
planificação e desenvolvimento dos
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serviços é de importância vital ter em
consideração o universo dos utilizadores,
de modo que a biblioteca possa. da
melhor maneira, inserir·se na estrutura
da comunidade a que pertence e nas
redes de informação mais latas onde se
enquadra.

Com a preocupação legítima de servir
toda a população as bibliotecas poderão
correr o risco de terem o aspecto de
supermercados da informação
(padronização/estandardização). ~
necessário refazer o sistema de baixo
para cima consultando a comunidade,
estimulando-a a participar. Se esta não
se sentir identificada com a biblioteca
está--se a oferecer serviços sem substância
e sem consistência, fornecendo o que
nós julgamos que as pessoas precisam e
que por vezes não corresponderá às
necessidades que elas efectivamente têm.
A biblioteca não deve ter uma atitude
dirigi~ta e impositiva. Os grupos de
amigos da biblioteca, não têm por
função serem um adorno mais ou menos
passivo, só têm sentido se a sua
constituição for heterogenea e se lhes
garantir níveis de participação na co
gestão, consulta e diálogo, fazendo-os
parte efectiva da estratégia
organizacional da biblioteca. A acção
das bibliotecas não diz só respeito aos
bibliotecários mas também aos
utilizadores. Uma biblioteca bem
sucedida não pode assentar num
funcionamento burocrático, centrado,
com métodos e objectivos
unilateralmente definidos.

Iniciativas de difusão da informação
promovidas pela biblioteca ou que se
dirijam pontualmenle a um público
cultural, etário e socialmente
diversificado, ampliam o seu campo de
intervenção social e renlabilizam a
utilização dos seus serviços e produtos,
contribuindo para um mais amplo
apreveitamento dos seus recursos. O
consumo de informação (depois de
devidamente tratada) é o resultado
tangível da exploração de um fundo
documental que tem de ser feito de
determinada maneira. Concretamente



para o Seixal, o nosso objectivo é
prosseguir a estruturação de unidades
informativas em interacção com o meio,
desenvolvendo (e fUlUramente ampliado)
actividades que realizem objectivos
informativos e de fomemo cultural
requeridos pela comunidade. numa acção
articulada e sistemática com as
instituições locais, sem esquecer as
necessidades especificas dos utilizadores
enquanlO indivíduos particuta~es. Se não
conseguirmos estabelecer esta ligação
dificilmeme as nossas bibliotecas
conseguirão ser de facto instituições
públicas e democráticas e a sua acção
continuará a circunscrever-se apenas à
minoria que já recorre aos nossos
serviços e a quem, com os novos meios,
passaremos a servir melhor.

Nas suas funções, a biblioteca pode e
deve ser dinamizadora de múltiplas
actividades informativas e culturais a
partir dos materiais de que dispõe. O
alargamento do seu campo de
intervenção passa pelo equilíbrio entre as
actividades desenvolvidas a nível interno
(técnicas convencionais de tratamento da
informação, difusão - em que se inclui
a organização de serviços de
atendimento público) e a nível exlerno
(actividades de difusão e de extensão
realizadas fora do seu espaço, circuitos
informativos e descentralizados para
olivro e outro tipo de documentação). A
biblioteca pode experimentar aqui a
introdução de novas funções criativas e
-de divulgação da informação, quer
enquadradas nas actividades especificas
desenvolvidas pela biblioteca (circuitos
do livro, bibliotecas estivais,
conferências, exposições, novos métodos
para a promoção e difusão dos fundos
documentais) quer em cooperação com
as desenvolvidas pelas estruturas
culturais locais, nomeadamente a
comunidade educativa (as bibliotecas
escolares, concretamente, têm efectuado
experiências particularmente interessantes
em que os utilizadores não são apenas
receptores mas também produtores de
informação).

A bibliOleca terá também de ser. na

comunidade. o elo que permanece para
além da educação escolar tradicional.
Apesar de ser evidente que a formação e
necessidade de informação não se
esgotam no término da vida escolar,
antes permanecem para Ioda a vida,
numa perspectiva de futuro em que se
prevêm relações diferentes e menos
definitivas no ciclo aprendizagem formal
- vida activa - reforma, a biblioteca
adquirirá necessariamente maior
importância e deverá estruturar os seus
serviços adequando.os a este novo
quadro, em que o "encorajamento" à
utilização das novas tecnologias da
informação e ao consumo e uso efectivo
da informação, será cada vez mais
decisivo na vida dos sujeitos.

No Seixal temos tido algumas ideias,
temos realizado algumas iniciativas,
parte delas ainda com um carácter
marcadamente experimental. As acções
que temos vindo a desenvolver, apesar
do seu interesse, possivelmente não serão
a médio prazo suficientes, ou talvez até
as necessárias. A comunicação e o
diálogo visando melhores resultados são
urgentes. sobretudo agora que vamos
dispõr de meios mais eficazes. Para as
bibliotecas do presente e do futuro será
preciso conceber um novo ponto de
partida para a definição de uma política
informativa mais "agressiva", adaptada
no conjunto à evolução do mundo da
informação e das necessidades
cambiantes dos utentes. Não podemos
operar com sucesso e eficácia se os
serviços se mantiverem perspectivados de
uma forma tradicional e inerte.

No futuro, vamos estar num distrito que
poderá ser um referencial em termos de
"tecido informativo" no panorama
nacional. Vai ser mais importante ainda
o desenvolvimento de sistemas de
cooperação concelhios. distritais e
nacionais e é nesta óptica que
poderemos considerar interessante o
tr.abalho que o grupo de bibliotecas ao
nível da A.M.D.S. tem vindo a efectuar.
A renexão e discussão em comum dos
problemas e objectivos comuns, a troca
de experiências, a cooperação numa
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efectiva valência plural são neces!iárias e
urgentes, para que a biblioteca deixe de
ser um lugar neutro para a população e
passe a ter o rosto dos objectivos
necessários que assume e concreti:l.a.

Uma correcta interacção com o meio. o
desenvolvimento de actividades que
prossigam objectivos de fomento cultural
requeridos pelas comunidades locais
terão de ser metas a alcançar. A
orientação a imprimir à análise e
planificação dos conteúdos das
actividades da biblioteca que englobem
as facetas cultural. pedagógica.
informativa e de lazer, deverão ser
objecto de debate. ~ fundamental
estabelecer uma acção articulada, activa

e permanente entre Iodas as instituições
(centros culturais, museus, colectividades,
bibliotecas, escolas, rádios e jornais
locais) que, de uma forma ou outra
participam no processo educacional e
cultural da região. Como promover e
fortalecer junto do público uma atitude
de adesão e aceitação da biblioteca,
criando receptividade aos seus serviços e
à sua imagem, deverá ser uma
preocupação e uma postura que
podemos e devemos querer que nos
esteja associada. pois as bibliotecas não
serão só julgadas (já não são) segundo
critérios tradicionais de estatísticas,
números de empréstimos, dimensão das
colecções, mas também pelo impaclO que
têm na vida da comunidade.
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o PROJECTO "HISTÓRIA AO VIVO"
NA FORTALEZA DE S. FILIPE· SETÚBAL (Maio de 1988)
- Experiência comunitária e solidariedade internacional

Ana Duarle-

A Fonalc:za de S. Filipe foi, durante o
mês de Maio de 1988, cenário de um
projecto pedagógico denominado
"História ao Vivo". Estes projectos,
rl'ascidos em Inglaterra por iniciativa do
Departamento de Educação do Condado
de Sulffolk e do English Heritage.
contam já com várias experiências neste
país e no Brasil. Trata-se de vivenciar
aspectos históricos relevantes da história
nacional ou local dos países que
organizam o projecto. Em Portugal e
mais propriamente em Setúbal foi
escolhida a Fortaleza de S. Filipe para
ser pano de fundo da vivência do dia 16
de Dezembro de 1640. Foi a Câmara
Municipal de Setúbal que, através do
Museu de Setúbal, tomou a seu cargo a
realização deste projecto, contando com
a colaboração das escolas do concelho,
da Escola Superior de Educação, do
British Council, da APOM, da Região
de Turismo de Setúbal, do Teatro de
Animação de Setúbal e da Academia de
Dança Contemporânea, e com
variadíssimos apoios: R.N., G.N.R.,
Cootset, Panificadores Reunidos, etc.

O que é o dia "16 de Dezembro de
1640~ na Fortaleza de S. Filipe'! Como
se organizaram as escolas? Qual foi o
papel da entidade responsável?

Tentaremos relatar o que aconteceu
durante O mês de Maio na Fortaleza,

• R/'1p(mJd,,~1 {"/o S~"'iro d~ 1:xumiio CU/Irq"!
dQ Câma,a M''''ir;pa! di> S~I"bQI ~ do MUJ~tJ

di> S,1"bQ!.
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respondendo às três questões acima
formuladas. A Fortaleza de S. Filipe foi
construlda no tempo de Filipe II, pelo
arquitecto Filipe Terzi e acabada por
Leonardo Torriano. A sua construção
ficou mais a dever a uma atitude
preventiva e defensiva dos Castelhanos
contra as gentes da vila de Setúbal do
que das necessidades de vigilância da
barra de Setúbal.

- Porquê o dia 16 de Dezembro de
1640. na Fortaleza de S. Filipe? I. o 
O dia 16 de Dezembro de 1640, dois
dias após a rendição da Fortaleza, às
tropas afectas a D. João IV, é o dia
escolhido para o desenrolar da acção.
As crianças das escolas num número de
cem por dia e durante um mês vêm
vestidos de mulheres e homens do povo,
acompanhados pelos seus professores,
com igual trajar. À chegada são
recebidos pelo Sargento-Mar, que num
discurso patriótico e apelativo os exorta
a trabalhar com vigor, na organização
da Fortaleza, e nas várias actividades
necessárias à elaboração e reconstituição
da vida no Castelo. Distribuldos pelos
vários oflcios, sem terem sido
previamente escolhidos, os alunos são:
soldados; carpinteiros; latoeiros;
cesteiros; oleiros; cozinheiros; homens e
mulheres da limpeza, bordadeiras de
tapeçarias e bandeiras; vendedores e
escribas. A meio da manhã chegam
umas cignas que se misturam no meio
da multidão e logo de seguida o
Governador' Gomes da Silva entra,



acompanhado por sua mulher, pelo
Sargento·Mor, pelo Vereador da Câmara
e por um alferes do exército. Aclamado
pela multidão, ele assiste a uma
demonstração de dança que as ciganas
fazem em sua honra. Em seguida, o
vereador primeiro, o Governador depois
fazem os discursos respectivos. Após a
retirada destas individualidades, os
trabalhos são retomados sob a vigilância
vigorosa dos mestres (monitores).
Entretanto um mercador inglês aparece
acompanhado por um língua (intérprete)
cujo percurso é impedido prontamente
pelos soldados. Este mercador pretende
queixar-se ao Governador Gomes da
Silva de um roubo de que foi alvo pelo
Juíz da Alfândega de Setúbal. Gomes da
Silva recebe-o e convida-o para ele
jantar na Fortaleza prometendo que
resolverá a situação. Entretanto as
cozinheiras do Governador servem-lhe
uma refeição de carne, pão e frutas,
enquanto que as cozinheiras do povo
serl'cm aos trabalhadores sopa (seca),
azeitonas, pão e fruta. Estes vem com as
suas malgas receber a comida e após o

jantar lavam os recipientes entregando-os
às mulheres da limpeza que os arrumam
na despensa iluminada a velas.

Gomes da Silva e sua esposa, após
o jantar, observam o andamento dos
trabalhos, incentivando-os. Entretanto, o
Juiz da Alfândega é notificado pelo
Governado para vir à Fortaleza trazendo
consigo os livros de registos. O
julgamento inicia·se então, provando-se
que o mercador inglês foi enganado, O
juiz é encerrado nas masmorras
aguardando decisão de El-rei. A Sra.
Gomes da Silva, de saúde débil,
desfalece com as emoções do dia e o
governador considera ainda não estarem
reunidas as condições necessárias para
ele e sua família residirem no Castelo;
por isso resolve voltar à vila.
despedindo-se do povo trabalhador e
prometendo voltar.

Como se organizaram as escolas?

Desde Outubro que representantes das
Escolas Preparatórias de Aranguês.
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Bocage e Luísa Todi, Escolas Primárias
e Escola Superior de Educação de
Setúbal se reuniam no Museu de
Selúbal com a coordenadora do
Projecto, todas as segundas-feiras. Foi
seleccionado material diverso, para que
numa perspecliva interdisciplinar o séc.
XVII fosse trabalhado nas escolas.
garantindo a motivação desejada e
criando nos alunos a expectaliva de uma
vivência da História, diferente do
quotidiano escolar; sendo a Câmara
Municipal de Setúbal a grande
palrocionadora do projecto, este foi
financiado por etapas e conforme as
necessidades e os maleriais necessários.
Assim foram distribuídos pelas escolas
tecidos, figurinos e moldes de trajes de
mulheres e homens do povo, que as
mães das crianças fizeram graluilamente.
Aos pais foi pedido que no dia em que
as crianças fossem à Fortaleza levassem
um lanche especial para de certo modo
contribui rem para a refeição comum:
azeitonas, ovo. cozido, queijo e chouriço.

As escolas elaboraram exposições com
trabalhos variados feilOs pelos alunos
participantes e recolheram
minuciosamente os fatos já prontos
entregando-os no Museu de Setúbal,
local de partida para o Projeclo. A
Escola Superior de Educação de Setúbal
através da sua coordenadora e dos seus
formandos mOlivaram e organizaram os
seus alunos do 10.° e I L° anos de modo
a participarem activamente no Projecto
além de trabalharem o século XVII nas
suas escolas.

Qual foi o papel da entidade
responsável?

A Câmara Municipal de Setúbal, através
do Museu de Setúbal, contactou com os
técnicos ingleses Patrick RedselJ e Rory
Kelsey, autores deste tipo de projectos,
trouxe-os ao Encontro da Associação
Portuguesa de Museologia, promoveu
vários encontros com os professores da
zona de Setúbal apresentando vídeos
com as experiências de Inglaterra e do
Brasil; organizou grupos de trabalho;
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trouxe, num primeiro momento, o grupo
de teatro "O Bando" cOm a peça
"Afonso Henriques" a Iodas as escolas
preparatórias da cidade como motivação
do projecto a realizar, mostrando que se
podia falar de História de uma forma
lúdica.

No dia I de Dezembro de 1987 foi
convidado o professor Doutor António
Oliveira (Universidade de Coimbra) que
falou dos diversos aspectos da
Restauração de 1640 aos professores.
Depois, vários ateliers de preparação
foram feitos: lalOaria, carpintaria,
cestaria, olaria, lapeçaria, bordado de
bandeiras, gastronomia do séc. XVII.

No final de Abril, o Coronel Melo
Parente fez uma conferência sobre as
fortalezas dos séculos XVI e XVII do
nosso país. seguida de uma visita de
estudo à Fortaleza de S. Filipe.

Comprámos os tecidos necessários para
os fatos dos alunos, professores,
artesãos, artistas do Teatro de Animação
de Setúbal e bailarinas da Academia de
Dança Contemporânea intervenienles no
Projecto. Fizemos reuniões com os
actores e bailarinas, plenários com
professores para entrewga de materiais e
esclarecimentos necessários.

Contámos com uma equipa de
investigação que recolheu elementos, no
Fundo de Almeida Carvalho (A.D.S.),
Torre do Tombo, Biblioteca Nacional e
Arquivo da Alfândega de Lisboa, tendo
sido também elaborados dois números
do jornal "O Curioso de Setúbal"
inleiramente dedicado a temas do século
XVII, que foi distribuído pelas escolas
participantes. Câmaras do País e Museus
Nacionais, além de cartazes e folhetos
descrevendo o Projecto.

Convidámos um cenografista conceilUado
neste domínio (Tito Celeslino da Cosia)
que elaborou os figurinos e o décor
necessários ao Projecto: cozinha do
Governador, aposentos do mesmo e
antecâmara, cozinha do povo, mercado,
mesas e bancos de trabalho, materiais
que foram manufacturados de propósito



pelos artesãos do Museu. O Museu do
Trabalho cedeu-nos algumas peças do
quotidiano popular que foram essenciais
ao exito do projecto. Tapámos o
alcarmo do chão da Fortaleza com
saibro, os fios da electricidade com
gesso, e usámos um camuflado da Força
Aérea para tapar os carros da água. Em
suma, procurámos eliminar, dentro das
nossas possibilidades. os vestígios do
século XX no local da acção. Após a
execução do ctnário e escolhidos os
locais de trabalho (nas cozinhas era feito
lume no chão), conseguimos que a
Câmara arranjasse com grande boa
vontade um corredor por onde os
turisras da Pousada de São Filipe
passavam e assim não inrerrompiam
constanremente o espáço da acção.

Organizámos todas as manhãs, na
Cooperativa Cootset, a recolha dos
legumes e frutas, com os Unidos
Pa nificadores, o pão, com a Olaria
Nova, o barro, com O Sr. José Gregório,
a folha de flandres, com o cesteiro, o
vime, etc. etc.. Ao entrar na Fortaleza a
equipa do Museu tinha tarefas imediatas
e assim rapidamente as crianças
(trabalhadores) entravam em acção. Os
traffiportes também estavam organizados
com grande precisão: de manhã bem
cedinho um elemento do Museu com a
carrinha dos bombeiros recolhia os
víveres e levava·os ao Castelo. A R.N. e
a carrinha da polícia, de manhã e à
tarde, levavam o pessoal do Museu, as
crianças, os professores e os actores. A
meio da manhã a carrinha dos
bombeiros levava as bailarinas e os
restantes actores. No início da tarde a
carrinha da Câmara levava outro actor.
Ao regressar, as crianças despiam-se no
Museu, e outra equípa organizava todos
os fatos para o dia seguinte. Todos os
fins-de-semana, os participantes do
Museu no Projecto lavavam uma média
de 120 fatos para garantir os preceitos
mínimos de higiene. Uma exposição
subordinada ao lema "Selúbal na época
dos descobrimentos portugueses~

percorreu as Escolas Preparatórias de
Setúbal. durante o projecto.

72

Comparamos eSle trabalho ao da
elaboração de um filme. quanto ao
enredo, ínvestigação, actores, apoio
logístico, adereços, figurinos, cenografia.
elc.. Com uma "pequena diferença~:

tudo tem que dar certo e na hora exacta
e não apenas no écran...

À porta da Fortaleza era dislribuida,
por elementos do Museu vestidos à
época, informação detalhada aos turistas
e visitantes que das ameias assistiam às
cenas, visto não poderem assistir no
local onde decorria o Projecto.

No cômputo geral, consideramos que
vários objectivos foram atingidos, entre
os quais destacamos os seguintes:

- Desenvolver o espírito de
investigação da história local e
nacional.

- Estimular o gosto pela
protecção do património local e
nacional.

- Desenvolver aptidões em ofícios
artesanais.

Vivenciar momentos importantes
da história local e nacional.

- Desenvolver a sociabilidade.
trabalhando em grupo e
permutando ajudas.

- Aceitar regras eslipuladas para
que o Projecto resultasse com
êxito.

- Elaborar trabalhos a partir de
esludos feitos sobre o século XVII,
numa perspectiva interdisciplinar.

Todos os alunos foram diSlribuídos pelas
larefas no momenlo da chegada do
Projecto. Crianças consideradas com
mau comportamento eram muitas vezes
soldados e isso permitia-lhes ter uma
atitude diferente perante os outros:
disciplinada. odediente e faundo-se
obedecer. A alunos tímidos ou
extrovertidos foi pedido o mesmo:
participar de igual modo e activamente.
Ali não era o José, nem o Pedro, nem
o número tal da turma tal. era



trabalhador que tinha de responder
prontamenle na tarefa que lhe era
destinada. Os alunos que estavam na
cozinha do Governador não assistiam ao
que se passava na carpinlaria, nem estes
sabiam o que se passava nos aposentos
do Governador. mas tal não inleressava,
peque mais tarde. na aula, todos
testemunharão, todos falarão do que
fizeram ou relatarão o que viram e
resolverão o puzzle, farão a slmese. Aos
momentos importantes (chegada do
Governador e julgamenlo) todos
assistiam. mas o quotidiano. as pequenas
situações Que cada grupo viveu. só ele
sabe contar. e é juntando essas viv~ncias

que se fará o relato mais completo do
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dia 16 de Dezembro de 1640 revivido em
1988. Tal como os historiadores

jumando informações daqui e dali,
procurando em documemos variados.
reflectindo sobre o ma/erial que
possuem, podem fazer a slmese. estes
alunos farão. à sua escala. forçosameme
mais reâllziâo, e a posteriori, a !mo
"reflexão histórica" âo âia 16 de
De::embro de 1640 no Castelo de S.
Filipe. Cheguem às conclusões que
chegarem, há uma certeza que ninguém
nos pode tirar: durante este mês de
Maio, o dia que as crianças passaram
na Fortaleza foi uma original e
individualizada maneira de compreender
a História e de entender o monumento.



SESIMBRA E A SUA VOCAÇÃO TURÍSTICA

Laura Reis Marques·

Muito se tcm escrito e falado acerca das
belezas naturais com que Sesimbra [pi
dotada e sempre que se procura divulgar
as suas potencialidades turlsticas. refere
se o clima ameno, a afabilidade do seu
povo, a importância do seu porto de
pesca e a típica faina dos seus
pescadores, o seu património histórico e
paisagístico, mencionando os encantos
da Serra da Arrábida e a imponencia
agreste do Cabo EspicheI. as
excepcionais condições que a Baía
oferece para a prática de desportos
náuticos, com destaque para a pesca
grossa, enfim inúmeros atributos que a
tornaram conhecida internacionalmente e
preferida por muitos milhares de turistas
nacionais e estrangeiros, das mais
diversas origens.

Mas se nos detivermos na observação
dos usos e costumes da gente de
Sesimbra, descobrimos ainda outrOS
atractivos, não menos importantes. todos
eles identificando valores culturais que
completam a bela imagem desta terra,
cujas tradições seculares importa
preservasr.

Distribuídas ao longo do ano. as suas
Festas tradicionais. que se iniciam com o
Carnaval. seguindo-se a Festa das
Chagas em Maio, os Santos Populares
em Junho, S. Tiago em Julho e as
Festas da Senhora da Luz e do Cabo

• Tkni(a d~ Turismo da C6mara ,If"nirifH>/ dt
$tsimbra.
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EspicheI em Setembro. terminam em
Dezembro com a romaria da Senhora de
Alfarim, constituindo, umas, animadas
manifestações populares. e outras.
demonstrações de fé que revelam a
índole religiosa deste povo.

Do programa do Festival do Mar. que
há pouco terminou, referimos o Desfile
Etnográfico realizado a 29 de Maio. no
qual estiveram representadas várias artes
de pesca e actividades rurais do
Concelho de Sesimbra. num quadro vivo
que pôs em confronto o passado e o
presente desta laboriosa gente.

Também por se tratar de uma realização
recente, se recorda ainda a animação
com que os vários escalões etários da
população local viveram as tradicionais
Festas dos Santos Populares: as ruas
e largos ornamentados com artisticos
trabalhos executados em papel, numa
notável revelação de arte e bom
gosto, a alegria das Marchas com seus
arcos e balões. contagiando com a sua
música velhos e novos que aqui e além
se foram integrando no desfile e ainda o
convidativo odor e sabor dos petiscos da
época. pondo em realce a gastronomia
de Sesimbra, que também constitui forte
motivo de atracção turística.

Nesta área, tem vindo a Câmara
Municipal. em colaboração com a
dinãmica Comissão para o
Desenvolvimento Turístico e
Gastronómico do Concelho. a promover





três importantes acções ao longo do
ano, nos meses em que a presença de
turistas ainda é reduzida.

Este ano foi já reali7.ada, entre 19 e 27 de
Março. a Festa do Peixe e do Marisco.
com a participação de 30 restaurantes
em cujas ementas constaram pratos de
tipo caseiro, confeccionados com as mais
variadas espécies de peixe e marisco que
abundam nesta costa. Ao delicioso
paladar dos bons pratos, misturou-se a
animação de Ranchos e Filarmónicas.
em autêntico ambiente de Festa Popular.

As caldeiradas de Scsimbra. também
famosas. estiveram em destaque no
passado mês de Junho, nas Festas dos
Santos Populares atrás referidas.

É. porém. o espadarte o verdadeiro "ex
-libris" da gastronomia local. De sabor
muito agradável e de fácil
aprQveitamento. a sua pele cor de
chumbo protege uma carne rosada e
macia isenta de espinhas.

A qualidade e diversidade de confecções
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deste peixe delicioso, serão apresentadas
entre I e 9 de Outubro. na denominada
"Semana do Espadane M

• durante a qual
os hábeis mestres da cozinha sesimbrense
irão prepará-lo primorosamente, de
modo a deliciar os seus mais exigentes
apreciadores.

Nesta breve análise da vocação turística
de Sesimbra. importa acrescentar que a
Câmara Municipal. consciente de que o
TURISMO é uma das mais imponantes
actividades socio-económicas deste
concelho. está atenta às necessidades de
formar bons profissionais para o sector,
pelo que vem investindo na realização
de cursos de formação para os
trabalhadores da hotelaria tocaI. nas
áreas de bar. mesas e cozinha.
proporcionando ainda aulas de inglês.

Em conclusão. podemos afirmar que
Sesimbra. que alguém já chamou de
"Perola da Costa Azul M

• reúne todas as
condições para oferecer aos seus
visitantes umas férias agradáveis e
repousantes.



RETALHOS DUM QUOTIDIANO AINDA PRÓXIMO

Maria José Dias·

Alfabetização, troca de conhecimentos
entre os vários elementos de um grupo
indiferente ao nível cultural de cada um.

Alfabetização, fonte mais antiga onde os
mais novos matam a sua sede.

E pode acontecer, como aconteceu, este
diálogo ric;o de sabor humano, de
sofrimento vividO', de dor contida que
brota expontânea no convívio são de um
grupo que já é uma família!

A propósito de transportes...

Esta carreira nuvial de que o texto
fala. foi retirada por burrice do povo
aJcochclano. segundo se di7!

- Se fosse agora, não o "liravem" de
cá.

- A minha opinião, é a que eu disse
quando me perguntaram... O barco,
não faz cá falta nenhuma. Quando
quero ir a Lisboa, meto-me no
autocarro e vou apanhar o barco ao
Montijo. Um barco que só levava meia
dúzia de pessoas!...

- Parece-me que não foi a opinião
mais acertada. Afinal a terra ficou mais
pobre no sentido de transportes! Por
pouca gente que utilizasse o barco nessa
época, era vosso.

- Há outras coisas que fizeram mais
falta ... Olhe. a senhora ainda há-de ver

• rraoolllO tlaborado /'I(J curso dt Q/jQbni:Q(oo
CNiemQdo ptla Coordtn(J(/a'Q Canrtl!>iQ da Molla
- ProjnsorQ ManQ Josl Dias.
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aquele pontão, que é uma cOIsa bonita e
que faz falta à gente para os nossos
barcos. cair todo e ninguém o reparar.

- Mas isso pertence ao Porto de
Lisboa!

- Mas o POrlO de Lisboa é que já deu
autorização à Câmara para o arranjar e
nada,

- Se assim é. o que duvido que esteja
bem contado, é pena que o seja, mas,
isso não vai diminuir o valor do barco
que vocês deixaram fugir!

- Não era nosso, era um Cacilheiro!

- Mesmo assim. não era o barco mas
era a carreira, e lá porque nós somos s6
cinco agora lá em casa, não vamos
deixar que a sexta cadeira seja usurpada
pelo vizinho do lado com a desculpa
que nunca nos fará falta!

- Eu estou de acordo com o que a
senhora diz. O barco devia ficar. E não
era tão bonito ver o rio como era
dantes. cheio de barcos com velas?
"Retirarem" tudo à gente... Esta gente
do Porto de Lisboa não presta para
nada, não faz nem deixa fazer!
- Calcule a senhora que no Verão,
quando andávamos a recolher o lixo na
praia ... que as raparigas dos tempos
livres limpavam, apareceu Jã um tipo
todo inchado. com uma chapa no peito
que dizia Porto de Lisboa. veio
pergunlar-me quem era O responsável
por aqueJ trabalho. e eu respondi que
era eu.



Sabe ° que ele me disse?
Que me metesse no que era meu, que ali
quem mandava era ele e eu não tinha
nada que andar ali a limpar.
- Até aquele rapaz que tem ali aquela
barraquinha de "boídas M

, no Verão, para
limpar uns metros ali à volta, teve que
pagar uma quantidade de contos! 
Gatunos! Até para limpar é preciso
pagar!
- Pois é. mas se fosse agora não
levavam o barco.
A IU7 faltou, não se podia continu<lr ii

leitura do texto c o grupo, j:í aquecido
pela converMI do barco, comcçou .I

invocar li êpoC<l tri~tc, p<l~.\ada cm
Alcochete, na allUra d,l grevc dos
salinciros!

~ Eu era novita quando se deu este
acontecimenlO. o meu pai também
trabalhava nas marinhas, mas vivíamos
numa extrema do concelho e, pouco
desperta para o problema, pouco me
apercebi do desenrolar dos
acontecimentos. Não perdi a
oportunidade de os pôr a falar.

- Também me lembro disso, mas o que
soube foi muito pouco, recordo-me da
minha mãe que recomendava ao meu
pai que não abrisse a boca no trabalho,
nem na taberna, pois a viuvinha ou a
Mitra, como chamavam à carrinha da
PIDE, todas as noites parava nas
redondezas e em Alcochete já muita
gente tinha sido presa,
As palavras brotaram...
entrechocavam-se... todos queriam falar
ao mesmo tempo! Dois alentejanos
no grupo, escutavam calados. Os outros
iam dizendo:
- A senhora não calcula: era uma
tristeza! Os homens tinham medo de vIr
a casa, as mulheres tinham medo de
abrir as portas quando alguém batia.

Eu lembro-me de andar escondido nas
vinhas, debaixo das cepas... quando'
algum se mexia, já pensávamos que
eram eles que vinham prender a gente, e
afinal eram outros a esconderem-se
também!
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- Que idade tinhas tu? Já eras homem?

- Tinha os meus dezasseis anos, o meu
irmão é que era mais velho,

- Eu estive três meses sem vir a casa.

- O senhor também trabalhava nas
marinhas, senhor Carlos?

- Trabalhei sempre... Até vir para os
serviços da Câmara. Naquele dia
vinha a chegar a casa e "dezeram-me":
"Foge, que anda ai a Pide a prender
neles". Eu arranjei uma sandes de
torresmos para comer pelo caminho. fui
direito ao Montijo para apanhar o barco
do Montijo para Lisboa. às cinco horas.

Quando là cheguei, tinha o barco
acabado de partir. Entrei na taberna do
Caracol. não sei se a senhora conhece,
puz-me a comer o pão, e ia pedir o
copo de vinho, olhei para a portas e a
carrinha do Falcate a parar; misturei-me
no grupo que lá estava,
despercebidamente ... estavam a cozer
caracóis e eu quando pude sâi, fui
apanhar o outro barco para Lisboa.

Em Lisboa fui a pé até aos Olivais.

Quando lá cheguei e contei o passado,
"recolheram-me" e fiquei sempre com
eles. Dormia numa barcaça e um dia
"vierem" ter comigo e "dezerem-me":
"ó Alcochete, queres ir trabalhar com a
gente p'ra estiva descarregar um barco
de algodão em rama"? Ainda me lembro
do que foi o meu almoço! Dobrada
com feijão branco!

- Não te "havias" de lembrar, um
almoço desses!

- Mas quem era essa gente, senhor
Carlos? O senhor já os conhecia!. ..
Mas donde?

- Daqui. Eram camaradas nossos
pescadores que viviam lá! Passei o
resto do tempo a trabalhar com eles, la
sempre ao camarão, cheguei a andar
com I OOOSOO na algibeira! Comi
sempre com eles e nunca me
descontaram nem um tostão! O
cozinheiro era um "grande Homem",
com muitos cabelos no peito. parecia



uma porco espinho. mas diúa sempre:
"Aqui há sempre comer para a gente"!

- Mas 05 Olivais. nessa altura. era uma
lona muito pobre. onde vi"iam?

- Dentro dos barcos. Vivlamos todos
lá. Só quando chegou a Festa do
Barrete Verde é que foi multo triste.
ainda simo esta tristeza e as lágrimas a
virc:m d dentro. O pessoal vela todo
para a festa e eu me medo. fiquei lá:
mas a minha mulher foi lá e 1e\"ou duas
galinhas e p85SOU-K. Quando ela ""do
seM embora. eu nlo aguentei e sem ela
saber. vim também e ainda cheguei a
casa pmnelro que: ela. nm pelo Barreiro.
Quando cheaue:1 a casa e bati • porta. a
minha madrasta amda tC'e medo de
abor. só quando eu falei e ela conheceu
a '''aZo é que entJo li abnu a porta.

- Mas. como é que: tudo I$to acalmou.
depois dessas penpécias todas"

Respondeu·me um outro. uma
resposta que eu con Idero como
maravilhou e oca de sentido:

Acalmuu l~ofl,~uc huu\c gcnte a
dl/cr li o~.t J;cntc (,juc li ~"Cnte n.::io
era dcs,a.. cOI..a)'

Eh pa. fOi o Dr. lIeltnano!

O Dr. Helmano? "AtiaM tu nunca
ouviste dizer aos outros que o Dr.
Helmano. lá dentro. mudava de farpela
e dava porrada como os outros?

- Quem era o Dr. Helmano?

- Era um pirata. era o Presidente da
CAmara, mas havia mais: o leites, esse
nunca mais aqui parou, quando foi o 25
de Abril. ali naquela casinha ao lado da
escola, estava cheia de papelada da Pide.
ele era informador e acusou um
camarada nosso que era comunista, e foi
preso, o Chico Floreano.

- E o Faleate, como era?

- Era homem mau! Sabe: como é que
ele fnia para obrigar a confessar. às
vezes até "confessavem" o que não
faziam... Punha-os de joelhos em cima
de uma vassoura deitada no chio a
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faze-Ia rolar e quando iam ao chio. vá
de pontapé.
- Havia também os guardas das
fazendas que tinham muito má fama.
lembram-se de um chamado Isidro?

- Esses? Às crianças é que fujam pior!

Foi a vez de um dos alentejanos contar
um caso passado em Mora, com uma
criança que andava' Mboletaw

• para a
mie \'ender a fim de comprar pio. Este
caso nio o nalTo aquI por me ser multo
penoso pensar nek e ainda mais
descre,'e-Io. - Mas essa gente nlo tinha
medo? Eles iam para \e1hos e as
aianças cresciam cheias de ódiO por
eles!

- Eles nunca pensaram. minha senhora.
eles tinham o poder nas mãos e nunca
pensaram que ISIO dc:ssc: estA \-0118.

Alguns att morttram de desgosto! E 05
que: amda há. que a ~nte: conhece~

(Kguiram-~ alguns nomes) vl\'e:m
remoendo.

- Ol~. quer \('1" a senhora, e:u comprei
um barquito para a pesca por 3OOSOO a
um hom.:n/lnho Ij .1.u~lICk lado O
Falcale mcteu-me oJ mim e a mlnhoJ
mulher um du InlelrO num 4uaoo m
comer nem hcb.:r. para a gcntl' ctlnh lr
onde linha Ido bU'\.CoJr \I dinheiro'

- Vá lá. ainda os pôs 05 dois Juntos!

- A gente ia buscar o rOnlt'T:mlro à
mãe: do Zt Boieiro que: e:ra uma mãe: ai
para a malta toda. só pagávamos
quando tinhamos. e: e!U pe!di aquele:s 300
mil riis emprestados a uma famUia
minha amiga. e! o malandro queria é qUe!
eu confessasse qUe! os tinha roubado,

- Gente má! ...

- ~Atão". quando eles prendiam as
pessoas. não olhavam fi nada. Ao pai do
Joaquim Boieiro. um velho de mais de
70 anos, perguntaram-lhe assim: ~Seu

ve!lho ordinário. porque é que não foi
trabalhar'"? E e:le re:spondeu: ~O qu~,

são horas de ir almoçar"?

- ~Arma-te! em esperto qUe! levas um
murro que te: partO 05 cornosM! e e:1e



"VOII bu!>car 11 cab<lç'l do vinho'''! A

outro~ cra "!>CU C:H>l de V<lC"". "!>CU
velho dum c<.lbriio" (li !>cnII(H,1 dc~culpc).

À vontade.

Já passava da hora de terminar a aula ...

A luz tinha voltado e nós não nos
tínhamos apercebido! Chovia lá fora ...
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Abençoada chuva que tinha feito faltar
a luz!

Aproveitei algumas frases da conversa e
expliquei·lhes que umas eram do tipo
interrogativo, outras informativas
afirmativas. outras informativas
negativas. outras ainda imperativas e
nem me esqueci das exclamativas!!!!!!!!



PASSAPORTE CULTURAL·
UM PASSE PARA A CULTURA, O DESPORTO
E OS TEMPOS LIVRES

"Da vasta gama de iniciativas, a cultura,
considerada de um modo vasto, e a
juventude ocupam lugar de destaque no
Plano de Actividades da Associação
para 1988, o que reflecle a sensibilidade
dos eleilos do nosso diSlrito que,
optimizando recursos humanos e
materiais, apostam no saber dos
técnicos, das novas tecnologias, no
movimento associativo, de modo a serem
criadas cada vez mais condições para o
incentivo à criatividade e à inovação"

EUFU"IIIO nu/'/:
/'f/',hll'll/(' dfl A II/JS

•
• •

Concretizando esta orientação foi
lançado no segundo semestre deste ano,
o PASSAPORTE CULTURAL
INTERJÜVEM. uma iniciativa das
Câmaras Municipais de Alcácer do Sal,
Alcochete, Almada, Barreiro, Grândola,
Moita, Palmela, Santiago do Cacém,
Seixal, Sesimbra e Sines, agrupadas na
Associação dos Municipios do Distrito
de Setúbal, que visa promover e facilitar
aos jovens o acesso à cultura, ao
desporto e aos tempos livres.

Com a emissão do PASSAPORTE
CULTURAL é entregue um Guia que
contém uma selecção de algumas
iniciativas autárquicas, a listagem das
entidades aderentes e contributos que
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concedem, e ainda um ROfeiro Cultural
do Distrito com informações úteis sobre
Museus, Bibliotecas, Teatros, Cinemas,
Galerias de Arte, Festivais, Festas,
Feiras e Romarias, a partir do qual o
jovem poderá organizar os seus pr6prios
programas.

O PASSAPORTE CULTURAL não se
distingue em relação a iniciativas
congéneres já existentes tão s6 por ser
mais específico nas vantagens que
concede, dirigido, como é, para a
cultura, o desporto e os tempos liVres.

Constitui, no desenvolvimento pleno do
projecto, um estímulo à criatividade, à
participação e à inserção plena na vida
da comunidade. Essa dimensão é·lhe
conferida pelas numerosas actividades
desenvolvidas pelas Câmaras Municipais
no campo da animação culturaL acções
e cursos de formação, campos de
trabalho e desporto. e sobretudo pela
nova atitude que começa a emergir
claramente da actuação das autarquias
do Distrito de Setúbal: o
PASSAPORTE CULTURAL constituirá.
a partir de agora, um meio privilegiado
de diálogo entre os jovens e o Poder
Local.

O PASSAPÚRTE CULTURAL faz
parte integrante do Projecto /tuerjovem
que se propõe criar, a curto prazo, uma
rede de Casas de Juventude e Centros
de Informação e Assessoria Juvenil,









UMA RELAÇÃO EPISTOLAR INÉDITA

Mário Vieira·

o património cultural de uma terra
(Município) não se manifesta somenle
em suas riquezas naturais, nem nos
vestígios de um passado histórico, mas
se firma, também, como herança
cultural, nas raízes étnicas e regionais do
seu agregado humano e no
relacionamento dos seus cidadãos com o
ambiente externo, ullrapassando, desse
modo, o restrito circulo do meio social
em que estão inseridos em sua
comunidade. Assim, quando o Homem
consegue transpôr essa barreira vivencial
através do seu relacionamento está,
indirectamente, enriquecendo sua lerra,

• Jarrla/ista. crili(Q fil"'''/(} , pintor.

NOTA - Conhecedores da preciosa e
inédita riqueza literária, cientifica e
documental que constitui o conjunto
de cartas, fotografias, dedicatórias,
elc. reunidas por Mário Vieira,
solicitámos-lhe um lexto que
fornecesse uma ideia geral acerca
desta documentação.

Mário Vieira, há alguns anos
regressado do Brasil. para onde se viu
obrigado a panir durante o regime
fascista. vive no seixal e acedeu de
bom grado ao pedido.

Desta relaçio epistolar com figuras
das mais salientes da intelectualidade
portuguesa, e não só, aqui fica. pois,
uma abordagem inicial. - A. O.

independentemente d(' SUilS outras
actividades profissionais ou artísticas.
sendo a troca espistolar (CilrtiIS) com
seus pares uma forma particularll1('nt('
bastLlnte rica de expressão lilerâria.
qUitndo originada do eonfronto d('
opiniões e ideias. Atraves desla siluLlção.
a epistolugrafia com vultos notâ\eis do
pensamento contempor:llletl alarga LI
dirnensil0 c di\'/(~t!.a o espaço cultural do
Município para além das suas fronteiras
reglonms.

I: facto notório que a afie de escrever
caflas é a parte nobre do espírito do
homem, que em seu labor intelectual
nelas dá evasão aos pensamentos mais
credíveis, desnudando-se perante si
próprio e os outros numa comunhão de
amor e misticismo. Foram autores de
cartas notáveis. embora enlre nós o
género literário vá perdendo o brilho e
tradição, Cícero, Madame de Sevigné,
Eça de Queiroz, Padre António Vieira,
Soror Mariana Alcoforado. M. Sá
Carneiro, Bernard Shaw e. entre outros,
a admirável escritora Katherine
Mansficld, autora de um monumental
espislolário de "CARTAS"
transbordantes de conteúdo humano,
documenlos ricos de emoção e
espiritualidade, sem paralelo na moderna
lileratura universal.

Nos anos de 45 a 54 convivemos no
ambiente cullural e artístico que então
pontificava na capilal. Lisboa. mau
grado a misera mesquinhez da repressão

85



Il:d••• lIt \I_ii> \ ....... flOr C.DdMIo (oM......

política sobre o nosso me:lo. que
podlamos das irJCllf de f"eJrCSslo cuhunJ
da autocracia salazanua. Apesar de
tudo, dois mOVimentos cultunlS
tentavam lanhar espaço: um. o dos
apadrinhados do Eslado No\·o. os
eslilistas plásticos e literatos cujas
manifesaaçõet eram exibidos nos salões
do Palácio Foz (SNI). Outro. O dos
opositores democratas 80 r~gjm~ \';g~m~.

onde se dc:stacavam nomes ilustres da
velha geração de escritores. pintores e
jornalistas. muitos deles alijados de suas
cátedras, 8 que se juntava um grupo de
jovMS talentosos que iriam. mais
adiante, rasgar novos horizontes de arte
na modernidade portuguesa. Com este
movimento. sobre o qual as autoridades
(PIDE) exerciam uma censura ferol,
eficiente e implacável, multiplicando sua
acção coactiva. nos identificámos
prOntamente em seus objectivos
culturais. Desse tempo, nasceram as
grandps amizades que cultivámos por
muitos anos. carinhosamente, com a
saudade dos muitos amigos que já
ficaram para trás, Foi dessa
circunstância que nasceu nossa
rorr~spondinda. desenvolvida e alargada
ao longo dos anos, aelo ~pis'olar de
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compreensão espiritual reciproca. que
veio não só enriquecer nossa sede de
saber. como possibilitar ser mais
conhecido o nome de nossa terra.
Seixal, município. hoje. de largo espaço
cultural. Nessa comunicabilidadr com
portugueses e estrangeiros ajuntamos um
património cultural e anlstico inédito,
que julgamos poder at~ ajudar a
reconstruir ou esclarettr atitudes dr
homens postados numa ~poca obscura e
medieval de uma sociedade que dava .ii
sinais de: desmoronamentO mOrlll e:
extravasava de podridlo politica e
social, quando a Europa avançava a
passos largos em sua modernidade.

110 variada fonte de documentos k\'a
DOS, por vezes, a pensar: que fazer com
eles? Ora. direis! Oivulgi-los? Recolh~

los a bibliotecas e arquivos? Das
"carlaf, muitas delas de conteCtdo
histórico, político e literirio. onde na
orgânica da escrita se descobre o fulJOr
da análise critica. mas todas elas
repassadas de uma 8r11nde sinceridade e
emoção. d laco alguns nomes: AntónIO
Bouo (Doe. I). João de: Barros. Tomás
da FoOStta (Doe. 2). Antómo SérgiO.
Augus[o Casimiro. Prof. Ega Momz.
Prof. H~nrique de Vilhena. José
Lou~iro Botas. Fe:rrel18 de Castro
(Doe, J). Gago Coutlnho. (Doc. 4), Máno
BeIrãO. Hernani Cidade. Adolfo Ca,als
Monteiro. Diogo dc Macedo. CândIdo
Costa Pinlo. António Carneiro, João
de Deus Ramos, Ahes R~dol. Ramón
Menende1 Pida! (Espanha) (Doe, 5).
Ribeiro Couto (Brasil), Jurge de Lima
(Brasil), Carlos Drummond de Andrade
(Brasil). Teixeira de Pascoaes. Amónio
Correia dr Oliveira, etc., r tantos mais,
alguns ainda vivos, as quais guardamos e
de que falaremos oportunamente, Destes
homrns ilustrrs r amigos, aprendemos
que devemos permanecer fiéis âs
verdades do espfrito e do Verbo. ondr
se caldeiam e fundem as amizades mais
puras e os pensamrntos mais sublimes,

Os lc:mpos mudaram. Hoje o escritor
mal trm tempo de ler o que escreveu e
sua dá\'ida literária. por vezes bela e
elegante:. ou impregnada de sarcasmo e
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POEMA DE JOSÉ MANUEL MENDES

Du IiI'fO DEPOIS DO OLHA R.
Prémio V/era,;u Maré Vil'o 85

- I." Prémiu Cúmara Municipal do Sei:ml
- com u tilUfo AZUl.EJOS

(UI'rus l-Iori:Vnlt' - /986)

CORREDORES DE SOMBRA

corredores de sombra;
latas ferros carros resmungando
noile denlro (após
os remoinhos sob
o sol);
uma velha recolhendo
no lixo
restos de comida

hoje
(plácido)
o.luar deita-se nos telhados

árvores: original
murmúrio
da ternura;
árvores árvores:
esta cidade de armas apontadas
ao fremir
das folhas

ruas prostituição
e febre;
bairros pobres onde a esperança
apodrece;
os vidros pari idos
nas janelas
de grés pedras humanos bafos
fábricas
teares;
o chilreio
liquido
das escolas
ao meio dia
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passa o autocarro:
povo em bolandas;
navegações
de bruma

um cão que mija
contra as sebes;
o avô ulcerado
fumaçando
a mansidão
da tristeza;
um cardume de homens VIVOS
içando a voz
(torrente
sem represas)
em nome do pão
que não há;
as mulheres do primeiro de maIO
com as ancas de compras
vazias
no alto dos guarda-chuvas

castelos de melancolia
ao romper
do negrume;
folias
eslivais;
crianças em bando
(pelas manhãs)
rente aos muros
de cimento



cessa a música de canas
no lodo das muralhas:
baça claridade;
musgo secando
de incertezas

a cidade magoa:
brota o sangue nos dedos
esfacelados da porfia;
alegre (às vezes: de
magras ilusões ao correr
das luzes)

as praças destilam
o silencio
da madrugada;
bulhentas antes do deserto
ácido;
desoladas com a chuva
nos bordões
dos solitários
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uma cotovia canta
ao longe
o tempo opaco;
voa
(mais baixo que as gruas)
contra as velas
do crepúsculo

e um puto abre buracos
no chão
com berlindes
de lua cheia
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CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

PRÉMIO LITERÁRIO 'MARÉ VIVA' 88'
REGUI.A;\IENTO

A Câmara Municipal do Seixal. Com O obje<:I"O de incenuvar o "parce,mcn!<, d,' lU"". oh".. no
domínio da prolJuç;lll hlcrãria. denHo c fora do concelho. in>lilui. cm cola""rac~u com a A,,,..
tiacilo l>orlU~ucsa de E.Cfnon.". o F'Kl';MIO UIERÃRIO 'MAR!: VIVA" ~~ "m I:cncro,dc
fi. (tio IIurrulll'u C I"'~.iu.

2 O> concorrentes dc'nàQ ,cr de ":lclOnalldadc p"nuguc,a.

J O (,o"lcudo lemático das obra. é lo"e. não dependendo de 'l"al'lucr prescrIÇão.

4 As obra. apre,entada" além lI.- !>Crcrn inéd ita,. de' crãu rc.pcitar aS segulnt'" car.lclcri" icas ~r:ír;

ta, gera",
u) um min,mo de ",lenta (MOf página. dllclilografada, cm folhlls de lormal" A4. com lrln!a lJOI
linhas a dOI, t21 c'Jlaco,. na ficção narrallH
h) um mínimo de 'luarCllta (40) pal:'"a. da,,-lIlogr.. (ada• ..-m (ollla, d..- rormalo A4. lia poe"".
d lOOa. a~ lollla. num.-rada, e ".'."nada, .-"m o J'>Cudónimo lia ..-aOlO su!"'r;or din·n'l.
ri) ,oda. as (ollla, agrarada., oU pre,,,. pur 'lual'l ue! outro '''I..-n'a d... Idêm, ..." I un,:iu. "'~"-"'plll""do
a ,ndusào .-m ·do,~ie".

S Todos os ,raballlos dC'\erão ,cr enVIado, p"ra o SeClor de Anlma,iio Cuhural Di,''';;'' da
Cuhur... lX,pono c Ju~cmud ... da üimara Municipal do Sci,al. !X40 SI:IXAL cm Irh (3f
exemplar.",. a.e 31 de Ou.ul>,,, dc NKX. dc'endo ,ndicaI no in,ólucru: ~Collcorrcmeao I',,'m,o
tikrário 'Mare Vi",' i(X da Cilmara Municipal do s"., ..al-.

(, O- lrabillho, deverão ,cr acompanl>ado> dc um wl>r,'Scri.o (<<lIadu. com a ""crI,;;.. do I'><-udó
nimo no CSlenor C comendo. no imeri.. r. uma loll>a ..-"m a idemitica,ão do aUlor: lltulo do
tral>alllo. pscudónimo. nomc. m"rada C Icleru"c. alel1l di, in,c"çã". ao alto da folha. da. dl~igna
çôl'S do Premin !.i,crário c do gi'nc", re,pccll~u.

O nào ('umprimcnw dcsta diiusula implica a dlminal',io do Con"'Orrcmc.

7 Só .\Crào abertos o, !><lbrc>cmu. rclall~O' ao. lral>.alllos prcmiados ou r«orncndad,,, para
pul>licaç;;".

li O, premIo, serão atribuldo, pur do" Juri. "m para ,'ada ~êne'" • cumPU,Io>. rC'PCCI"".
menlc. por Ire. (.lI pes,oa, dc reconll,,,,ida Idoncidadc e cornrclênelõl ilUdc·cu,a" ... de,i~nad,,,. "m
wnjumo. pela Camara Mumelpal do Sc,>,L1 ... pda A"oci.,çii" Porluguc,a de '-...... rllor...'.

~ O JU" podc lomar deltbera,õc, 'lue. cml>"m lião "'laodo prc,",,,,,. ,ii" dc,ermlnada, rdo ....~{ll
lado da sel<..,...iio d", lIal>all>", C nã" <'<lntmnam O R ...gulamcnt".

10 O JUri. , ... a",," o enlcndcr. 1'00,' "..,,,mcnd,,r para pulllte"ção "ulro, trahalllo,. 'lU<.' nã" '"
premIado•• de"id" aO "alot !llerMio du, mc.,m",.

II Sc ,,, lrahalhos apr~enlado,em 'lual'lu ...r do., ",'nc'ro, nii" P""UI rcn, 'al"r ... Inl<·rc. ..... Iilcr:írk". o
Juri f'Ode nii" auihuir 01'1 prc·m,o!,).

12 A, delih.,ra,õc, do juri "io .,(,hc",na,.

lJ A, dclt""ra,<\..-, do ju" ..... rão l"rnada, pulllKa, al~ .11 dc .Iato... iro d<" IIIM'I.

14 ü> premio, de'el~o ......r en"..."u,·, ai'; 2~ dc /-c,crcu" d" l'lIN. cm I"rma a ..."mhlnar ,'mr,' a
Olmara MunIcIpal do S"I"d " õl A""<'mçiio I'orlul'",,,a dc' E,eri,o,c,.

15 0, v"lo"... do, pré""o, .iio "" wgUtrllc":
• Fiqào Narr:ni,'a XOOOllSUO (oi,cma mil e....·"dos)
• I'o",ia KOOOOSOO (on ... nla m,1 ,-,;(,'"d,,,).

16 A ('ii ma ra M "n ielp,,1 do S<:i.~aI '·nmpromc.c ...... " ad'l "irir du"'n"» ... <'''''lucnla (2501 ... , ... '"piare,
da(,. obra('1 pr ... miad.'('f ... ccnl" c Cln'lu""'a da('1 ol>ra(,) rcc"",cod"d"l>l P"'" pu Ilhe;".,,,.

17 o.. eoneorrcm~ não I'rcmi"do. poocnio I",,,mar '" trallalho, a'~ 2X dc "'.....".,," dc IlIlI'l: apó,
eSla dala. lodo., o. tral>all>", ,crão dC'lruid",.

III Con,idera-,e 'lue o' ..."ncmren,c, a,·,·lIam c.',e !tc!,,,la"'c"!o a p"'lIr du ",,,,nemu cm 'l"c ,'",rc
gam os lrabalho,.

. "n,...nOle> .<ail/"e'\'" d" I'",.,,,,, 1'101""" "M",,' v",,- lq~4" 1""5. ',>01",", .. I>rd' I',"", ...d:" I""..n t:i ,-d"."j",
P'" 1.",,,, Ih."",",o. 1("1",,. l 1""'''0 " Ha"Hn~"
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Prémio de Poesia Bocage
I - A Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal volta a instituir O

Prémio de Poesia Bocage, destinado a divulgar a obra de jovens poelas,
a estimular o trabalho de criação literária e a destacar a importância da
obra poética de Manuel Maria Barbosa du Bocage. poeta de Setúbal e um
dos maiores vultos da cultura portuguesa.

2 O conteúdo temático das obras apresentadas a concurso é livre.

3 As obras concorrentes, com um mínimo de 30 e um máximo de 40 páginas
A4, dactilografadas a dois espaços e escritas em Hngua portuguesa, devem ser
inéditas.

4 ~ Os originais concorrentes devem ser enviados em quatro exemplares, assi·
nados com pseudónimo, até ao próximo dia 31 de Agosto, para a Associação
dos Municípios do DistrilO de Setúbal, Av. Dr. Manuel de Arriaga, n.O 6_2.°
Esq.o - 2900 SETÚBAL, apresentando no exterior a indicação "Prémio de
Poesia Bocage M

•

5 - Os elementos de identificação do concorrente devem ser enviados em sobres
crito lacrado, junto com as obras concorrentes, devendo ser indicados no
exterior o título da obra e o pseudónimo utili7.ado pelo concorrente.

6 - Os prémios serão atribuídos por um júri de três elementos constituídos por
representantes da Associação Portuguesa de Escritores, Sociedade Portu
guesa de Autores e Associação dos Municlpios do Distrito de Setúbal.

1 À obra distinguida será atribuldo um prémio no valor de 100 mil escudos. O
júri reserva-se o direito de não atribuir O prémio se considerar que a quali
dade das obras apresentadas a concurso o não justifica. Poderão ser atribuí
das menções honrosas.

8 - A decisão final do júri, de que não haverá recurso, será tornada pública até
ao fim do mês de Dezembro de 1988, devendo o prémio ser entregue em ce
rimónia pública em data a confirmar.

9 A Associação dos Municípios do DiSlrÍlo de Setúbal efectuará diligências
junto das diversas editoras, no sentido de que a obra premiada venha a ser
publicada, podendo adoptar idêntico procedimento relativamente às obras
mencionadas pelo júri.

10 A Associação dos Municípios do Distrito de Setúbal não se responsabiliza
pela devolução dos originais não premiados.

11 Só serão abertos os envelopes correspondentes à obra premiada e às mencio
nadas. A decisão do júri será divulgada junto dos órgãos de informação.

12 - Uma vez entregues os originais, considera-se que os concorrentes aceitam
todas as cláusulas do Regulamento.
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BOCAGE
MUNICípIOS DO DISTRITO DE SETÚBAL

ASSINALAM NASCIMENTO DO POETA

Poucas vezes, usando como instrumento de expressão a língua portuguesa, um
poeta chegou tão longe e Ião fundo na busca de si próprio. na descoberta da

sua identidade cm cada verso.
Falamos de Manuel Maria Barbosa du Bocage. poeta de Sctubal. cujo

aniversário de nascimento hoje se comemora, conslilUindo esta efeméride
oportunidade para a AMOS realçar, enquanto estrulUra representativa do poder

local democrático no distrito, a actualidade e a perenidade da sua obra,
património vivo do povo português.

Nascido em 15.9.1775. Manuel Maria Barbosa du Bocage viu a luz do dia e
deu os primeiros passos nesta cidade. que foi, também. o cenário dos seus

primeiros sonhos e descobertas.
Em 1786. com escala no Rio de Janeiro parte para a fndia com o posto de

guarda marinha, regressando a Lisboa quatro anos mais tarde. para integrar a
Nova Arcádia, onde rapidamente ganha prestigio e fama graças à qualidade

das suas composições poéticas e ao seu talento como repentista.
As suas criticas demolidoras ao regime político da época e o seu acutilante

espírito de polemista valeram-lhe perseguições e dissabores. conhece as agruras
do cárcere e. depois delas, a miséria e a solidão, Pode não ter. ao longo da
vida. encontrado a felicidade. mas também nunca adiou o encontro com a

verdade.
Nos últimos anos viveu de traduções, num modesto quarto. em Lisboa. já

minado pela doença que em 21.12.1805, lhe roubaria a vidll. f. hora de
lembrá-lo e à genialidade da sua obra. de recordá-lo e à firme7.a do seu

exemplo civico.
A Associação dos Municipios do Distrito de SetÍlbal presta neste dia

homenagem a um grande vulto da cultura portuguesa de que a população
deste distrito legitimamente se orgulha.

Setúbal. 15 de Setembro de 1988
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CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

FOMENTO DA CRIAÇÃO
INTELECTUAL E ARTÍSTICA

BOLSAS. SUBsíDIOS. APOIOS

De I a 15 de Outubro de 1988. a Câmara Municipal do Seixal aceita a inscrição
de munícipes para fins de atribuição de bolsas. subsídios ou apoios no domínio da
criação intelectual e artística, mediante a apresentação de projectos concretos devi
damente elaborados quanto aos objectivos. conteúdos, formas de realil.ação. dura
ção e custos previstos.

A concessão destas bolsas, subsídios ou apoios destina-se a:

1." - estimular a elaboração de documentos ou obras de investigação de
carácter ensaístico ou afim. no domínio intelectual c artístico, sendo dada
particular atenção àquelas que tenham como objecto o estudo e divulgação
de aspectos da vida local concelhia. passada ou présente. nomeadamente do
movimento associativo. do património nas suas diversas facetas, dos costu
mes e tradições e da caraterização sociológica.

2." - estimular a criação artística eom o objectivo da produção de obras
e realização de iniciativas (exposições. mostras, etc.) nos domínios espe
cHicos da pintura, escultura. dança, música, audiovisuais, artes gráficas,
artes decorativas, artesanalO. indústrias populares, etc.

3." - apoiar os munícipes que demonstrem possuir aptidões para a fre
quência de cursos nas várias áreas da formação artística.

4." - proporcionar a criação de organismos de prestação de serviços à popu
lação em áreas de formação técnico-artistica.

Os candidalOs a estas bolsas, subsídios ou apoios devem apresentar, juntamente
com os projectos, os respectivos dados biográficos e outros relativos às habilitações
académicas e à experiência profissional e cultural.

A atribuição das bolsas, subsídios ou apoios estará dependente da avaliação
efectuada no âmbito do Departamento da Cultura. Desporto e Juventude. que.
quando necessário, submeterá os projectos à apreciação de especialistas exteriores à
Autarquia.

Na atribuição, serão tidos fundamentalmente em conta os seguintes factores;

1.0 . o grau de interesse e oportunidade do projecto.
2.° a forma e coerência de apresentação do projecto.
3.° o custo do projecto.
4.° as .possibilidades orgânicas e técnico·materiais da Autarquia para

a concretização e acompanhamento do projecto.

Os munícipes interessados devem entregar ou enviar os projectos para a Divisão
de Animação Cultural - Departamento da Cultura, Desporto e Juventude
Câmara Municipal do Seixal - 2840 SEIXAL. Telefone: 2213607.

Aprovado na Sessão de Câmara de 17 de Junho de 1988.
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RECENSÃO EFECTUADA POR ARLINDO MOTA E JOst JORGE LETRIA
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"Ano Internacional da Paz", instituído
em 1986 pela Associação dos Municlpios
do Distrito de Setúbal.

Poesia construída a partir de instantes,
de fragmenlos da vida e da memória, de
relances sobre um mundo em incessanle
mutação - conforme escreveu José
Jorge Letria por ocasião do lançamenlo
da obra - não se filia em escolas, nem
em modas, embora nela sejam
detectáveis referências e sinais que
explicam a sua discursividade e a sua
beleza. Uma poesia que tem uma voz
própria, apesar de se tratar de um livro
de estreia.
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BOLETIM CULTURAL DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LOURES

Encontra-se em circulação o ~Boletim

Cuhural" n.O 3, da Câmara Municipal
de Loures, correspondente ao m~s de
Julho deste ano. Trata-se de um número
especial dedicado aos jogos florais
organizados pelo município.

O júri que atribuiu os prémios foi
constituído por José Martins (teatro),
José Fanha (poesia), Alice Vieira (conto)
e Vasco Granja (banda desenhada).
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ALCÁCER DO SAL

AC1l\ldad~ a r~alizar no Conttlho dt
Aldc:cr do Sal alé ao fim do corrcn~

• no

S"~,,,hro

Rtccpção aos professores ao longo do

m"
D..
A panir dcsl~ dia. no Posto de
TUrismo. no Solar dos Salemas,
exposição fOlogrâfica -Alciccr Ontem-o
que nos mostra um s«ulo da blSlôria de
Alcácer.

Dia J

Mercado mensal de Alcicer do Sal

Dia 4

Inicio do Mh da Música com concenos
no largo Pedro SUMS. que via
acontecer todos os domingos de
Stlcmbro. organlndo peJa SocIedade
FilarmÓI\IC3 Progresso Maios Galamba.

Dia 6

ACllvidades na Escola de Vela e
Canoagem. nas inslalações do -Remo-.

Dia 9

Passeio no Sado com professores.
integrado no programa de recepção.

Dia II

Mês da Música.

Dia 17

"Circuito das Barraxcns", vislla guiada
com pro(es5ores. integrada no programa
de rccepçlo.

Dia 18

Mês da Musica.

Dia 25

Mês da Musica.

Ou/ubro

Dial.2eJ

Feira Nova de Outubro.

Acontecerá a Festa dr Enttrramrnlo da
Escola dr Natação nas PISCinas
Municipais.

Iniciar-sr·á uma sene dr espectáculos
infantis - A Escola no Tealro - a>m
a aprcsrntação da peça ~O Espanta
Pardais-o pdo Grupo Amador de Teatro
ExpnirnrntaJ da Comporta. inteirado
nas actividades prolra madas para o
inicio do ano escolar nas escolas
primárias.

Dia 12

Exposição de brinquedos antigos. no Solar
dos Salemas. Integrado nas aCti\·idadcs
programadas para o inicio do ano rscol.. r
nas escolas primárias do Concelho.

Dia 25

Exposição - Arqueologia Naval - no
Solar dos Salemas,

{lIol'emhro

Dia 5

Mercado ffiCn)al em Alcácer,

Dia 14

Exposição - Produção Anfórica do
Vale do Sado - no Solar dos Salemas.
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PALMELA

2,' Acampamento da "81.

RCLllilOU-SC pela 2." 'leIo Acampamento
da Pill, na Herdade do Pinheiro. nos
dias 18. 19.20 c 21 de Junho c contou
com a presença de 272 jovens
participantes c 124 visitilntcs. Durante o
acampamento reali7arilm-sc várias
iniciativas de convivia. desportivas c
culturais.

O ACilmpamenlo contou com o apoio
da C.M.P., e Juntas de Freguesia do
Concelho e da Região de Turismo
"Cosla AlUi".

L' Encontro Nacional das Associações
JUl'('nis e I)oder toul

Este encontro foi encarado pelos
participantes como um;1 necessidade
permanente. lendo cm conta o amplo
desenvolvimento que o associativismo
juvenil conheceu nos últimos anos cm
I'orlugal.

Centena c meia de jovens. rcpre:.cntando
65 ilssociaç&s juvenis c comissões
municipais de juventude de 25 concelhos
de vfLrias regiões do pais, estiveram
prescntC'S neste I." Encontro Nacional.

Iniciflliva organizada pela Comissiío
Municipal de Juventude, teve lugar em
!'<llmela no passado dia 20-6, tendo
como objcctivos principais promover o
intercâmbio entre associações juvenis
com actividades de âmbito local e
experiências de relacionamento com o
Poder Local.

Os trabalhos prolongaram-se por lodo o
dia. divididos por ljuatro secçõcs
lemáticas: "Associativismo Juvenil e
Aut<lrquias", "Associalivismo Juvenil e
Colectividades" e "Experiências de
eooperaçilo dI.' limbito concelhio e
regional", "Associativismo Juvenil e
Poder Local".

110



SEIXAL

Formação l' aperfeiçoamento profissional

A Câmara promoveu ou apoiou dezenas
de acçõcs formativas. umas integradas
na sua actividade de anim::lção
~ocio-cultural. outras dirigidas
espccialmenlc à juventude. Foi publicado
um folheto divulgando os cursos
programados. com uma ficha em anexo a
fim oe permitir a inscrição dos
interessados. Revestiram-se de um
particular significado as acções
destinadas aos professores do ensino
primário (visando a sua reciclagem c/ou
formação em áreas desfavorecidas pelo
actuais planos de estudos. como a
educação lisica, a expressão dramática e
musical e a dança. entre oUlras). os
cursos organizados na Casa Municipal
de Juventude c os n:ladonados com a
preservação de práticas e saberes
artesanais tipicos da região (construção
naval. corliça e restauro de azulejo).

leitura publica

As obras da nova Bibliotcca e Arquivo
Histórico Municipal tiveram inicio em
Outubro, devendo estar concluidas em
menos de dois anos. Para apresentar o
respectivo projecto à população foi
organil.ada uma exposição itinerante
intitulada A NOI·o Bibliuteca Municipal
do Seixal: 11m Equipoll1emo para o
Fllluru. na qual ~e mostra também a
evolução do livro e das bibliotecas ao
longo dos tcmpos e se caraeteri7a a
actividade da Câmara no dominio da
leitura pública. Aproveitou-se ainda o
ensejo para proceder a demonstrações do
projecto de informatização das

bibliotecas que está a ser implementado
pela Biblioteca Nacional e pari! a
realização de colóquios e conferências
sobre o tema. No quadro da sua politica
de descentralização da leitura públic<t.
foi criado na freguesia de Amora um
polo da Biblioteca Municipal. e dumnte
os meses de verão foram instaladas 5
bibliotecas estivais em diversas
localidades do concelho.

Prosseguiram, entretanto. as acções de
apoio e colaboração com as bibliotecas
locais, designadamente através da
realização de cursos dirigidos às escolas
e às colectividades. da oferla de fundos
bibliográficos e do desenvolvimento do
circuito do livro.

"alrimónio histórico e natural

Tiver<lm lugar diversas iniciativas. quer
respeitantes à investigação e inventário
do património. quer destinadas a
potenciar a actividade de animação
museológica c dc apoio â criação
arlistica local. Em Agosto iniciaram-sc
programas de visitas guiadas ao
concelho (com base num itinerário
publicado para o efeito) e de animação
do Moinho de Maré de Corroios. Em
Novembro realizou-se uma exposição
sobre o movimento associativo e popular
concelhio. cujas tradições são
extremamente ricas. acompanhado da
edição de uma brochura que descreve a
sua históri:l c caracteristicas actuais.
Anistas e anesãos locais expuseram os
seus trabalhos no quadro da
disponibilização dos espaços
museológicos para esse fim. Em
colaboração com a comunidade escolar.
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2

Integrado no Plano de Desenvolvimento
do Ténis de Mesa, decorreram 4
Torneios daquela modalidade nas classes
de Pré· Infantis, Infanlis e Cadetes.

J

Ainda em Fevereiro, pass.ou por
Sesimbra a 4.& Estafeta Internacional dos
Três Castelos numa organização da
Associação de Atletismo de Setúbal e da
Região de Turismo de Setúbal que
movimentou elevado número de
participantes.

4

o Passeio Cultural, destinado a crianças
de todas as Escolas Primárias do
Concelho decorreu de Março a Julho e
caracterizou-se por visitas organizadas
por grupos de crianças a várias oficinas,
onde para além de contactarem com
uma arte manual. tiveram oportunidade
de fazer alguns objectos para a sua
Escola. Assim, contactaram com
escritores, fizeram objectos de madeira.
de barro, de escamas e de lãs para além
de visitarem o Museu do Mar e o
Museu Arqueológico.

5
Com a Companhia de Teatro de
Almada a Câmara Municipal de
Sesimbra estabeleceu um protocolo de
Cooperação cultural. tendo-se realizado
vários espectáculos de teatro nas mais
diversas aldeias do Concelho e
destinados aos vários grupos etários,
seguidos nalguns casos, de conversas
sobre teatro com a assistência.

6

Na sequencia do desenvolvimento
gastronómico e turístico do Concelho, a
Câmara organizou de novo este ano, de
19 a 27 de Março, em conjunto com a
Comissão para o Desenvolvimento
Gastronómico do Concelho e a Regiâo
de Turismo de Setúbal, a Festa do
Peixe e do Marisco que teve grande

aceitação junto da população residente e
Outuante.

7

Integrado no Plano de actividades da
Comissão de Jovens do Concelho,
realizou-se a Quinzena da Juventude de
27 de Março a 10 de Abril com
passeios. teatro, vídeo, música e um
acampamento. Participaram mais de 200
Jovens nestas iniciativas, tendo ficado
em todas o desejo de continuar com
mais e mais actividades,

8

O 25 de Abril foi uma vez mais
condignamente comemorado no
Concelho.

Em todas as aldeias houve manifestações
culturais e desportivas, organizadas por
dezenas de entidades, desde as Juntas de
Freguesia As Colectividades, Ranchos
Folclóricos, Estabelecimentos de Ensino
e Escolas de Samba.

9

O Dia Mundial da Criança decorreu
fundamentalmente na praia. em ambiente
festivo. tendo a Escola Preparatória de
Sesimbra organizado Corridas de Peixes,
Construção de Puz1.les Gigantes, Corrida
de Andarilhos e um Torneio de Futebol
na Praia. Para além destas actividades
as crianças do Concelho puderam assistir
a uma peça de teatro e conversar com
um escritor de Literatura Infantil.

10

O mês de Junho foi animado pelas
Festas dos Santos Populares, que contou
com a colaboração de moradores que
enfeitaram segundo a tradição as suas
ruas onde, no decorrer das festas
actuaram Grupos de Música Popular
Portuguesa os indispensáveis fadistas e
as famosas Marchas Populares, tornando
estas noites mais quentes e mais longas.
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A par dos Santos Populares decorrcu
uma actividade de âmbito Gastronómico
- As Caldeiradas de Sesimbra - tendo
aderido dezenas de Restaurantes do
Concelho, porporcionando a todos
quantos visitaram umas óptimas
Caldeiradas a preceito!
II

De 29 de Maio a J de Julho decorreu o
Festival do Mar, com um vasto leque de
iniciativas, das quais destacamos:

• O Salão do Livro Infantil que em
Sesimbra e na Quinta do Conde
decorreu num período de 15 dias e com
a presença de diversos escritores que
vieram falar das suas obras e da
Literatura Infantil a Professores e
Alunos dos diferentes graus de ensino.

• O Desfile Etnográfico contou com a
participação de largas dezenas de Jovens
que nos contaram ao longo das ruas de
Sesimbra a vida dos "pexitos~ e dos
"camponeses de há algumas dezenas de
anos à actualidade através do seu

vestuário e dos objectos que
transportavam: desde a arte das
armações, a chincha, passando por
actividades rurais, como as colheitas. de
tudo um pouco puderam ver quantos
estiveram em Sesimbra no dia 29 de
Maio.

• A Feira Internacional de Artesanato,
que contou com a participação de mais
de dezena e meia de países veio mostrar
outras culturas e consequentemente
outras formas de viver que muito
agradou às centenas de visitantes.

• Decorreu ainda um Encontro de
Teatro Amador organizado pela
Sociedade Musical Sesimbrense que veio
colmatar uma falha no Concelho - •
ausência de um ou mais grupos de
teatro - estando nestc momento a
tentar criar um após as sementes
deixadas por este Encontro.

• A Exposição Internacional de
Gravura Contemporânea constituiu outrO
ponto alto do Festival do Mar, uma vez

117



que OS sesimbrenses e quem os visitou
na ocasião puderam desfrutar de
trabalhos de cerca de sete dezenas de
artistas nacionais e estrangeiros,
contribuindo de forma marcante para a
elevação do seu nível cultural.

• Paralelamente a esta iniciativa,
decorreu um Atelier de Serigrafia ao
Vivo que mostrava e ensinava a todos
quantos o desejassem uma técnica de
impressão nunca mostrada em público
em Scsim bra.

Muitas mais actividades se realizaram,
mas s6 as vamos enumerar: Feira
Nacional de ArtesanatO; Provas
Náuticas; Encontro de I)oetas Populares
e lançamento de um Livro com
trabalhos dos Poetas do Concelho:
actividades desportivas diversas: Festival
de Folclore Infantil: espectáculos
mUSicaIS.

J2

Jntegrado no projecto de difusão da
leitura a Câmara Municipal de Sesimbra
lançou um conjunto de acções que visam
a sensibilidade para uma prática sã,
ocupação dos tempos livres através da
leitura.

Essa sensibilização passou pela dotação
das Escolas do Ensino Primário bem
como de algumas Colectividades de
pequen'ls bibliotecas constituídas por
cerca de 100 volumes de literatura
moderna.

Este projecto passou igualmente pela
motivação à leitura que contou com a
participação de vários escritores que
dialogaram com as crianças do Concelho
sobre "0 Escritor e a sua Obra".
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Na perspectiva de abranger os diferenles
grupos etários foram entregues
igualmente bibliotecas aos Centros de
Educação Base de Adultos e aos Centros
de Dia para Idosos.



SETÚBAL

Janeiro

II Temporada Musical de Setúbal 
1988

Iniciada a 30 com um concerto pelo duo
Helena Vieira e João Paulo Santos. a II
Temporada Musical de Setúbal
prolongou·se até Abril, realizando-se um
total de sele concertos em vários espaços
nobres da cidade de Setúbal - Salão
Nobre do Município, Igreja de Jesus e
Cine-Teatro Lu[sa Todi. Esta actividade
é realizada sob a égide da comemoração
do nascimento da cantora lirica Luísa
Todi, em 9 de Janeiro.

Ciclo de Conferências" A Filosofia e o
Trabalho"

Conjunto de conferências promovidas
pelo Museu do Trabalho da CMS na
escola secundária de Bocage. A primeira
versou o tema "O Conceito de Trabalho
em Aristóteles" pelo professor Aires
Pereira.

Exposições

"Artistas de Setúbal" - exposição
colectiva de Artes Plásticas na Galeria
de Exposições Temporárias do Museu de
Setúbal, reunindo cerca de seis dezenas
de anistas setubalenses ou radicados em
Setúbal (inauguração no dia 30), Esta
exposição integrou um conjunto de
espectáculos; no dia da inauguração
actuou o grupo Paz,

Também no Museu de Setúbal, António
Ratinho apresenlOu a exposição
"Vistas de Carnaval~ (inauguração a 31).

rr9

Pereira de Sousa apresentou fotografias
sob o título "Longe da Terra cá pela
Serra" (inaugurada no dia 16),

Actividades preparatórias do projecto
"Hislória ao Vivo"

Plenários de professores para preparação
da "História ao Vivo", que decorreu
em Maio, tiveram lugar no Museu
de Setúbal.

Foi apresentada no Museu de Setúbal a
peça de marionettes "Era Uma Vez Uma
Marionelle", dedicada às crianças das
escolas do concelho,

J:: lançado o concurso ~Novos Inventores
Novos Artistas",

Fevereiro

Concertos e Espectáculos

Os grupos e solistas Opus Ensemble,
Pedro Caldeira Cabral e "La Batalla~,

Solistas de Setúbal e Grupo de Metais
apresentaram-se ao público setubalense
em concertos integrados na II
Temporada Musical de Setúbal nos dias
6, 20 e 27, respectivamente, no Salão
Nobre do Município, na Igreja de Jesus
e novamente no Salão Nobre.

Continuou o ciclo de espectáculos
promovidos no âmbito da exposição
"Artistas de Setúbal:' com apresenlações
de poetas, músicos e cantores sadinos,
no dia 6 e da Banda da Sociedade
Musical Capricho Setubalense no dia 20.

A Câmara Municipal de Setúbal apoiou
o espectáculo "Cantar José Afonso"
realizado a 20 na Sociedade Capricho
Setubalense.



Exposições

Foi aberta ao público a exposiç;lo
"Casanova para Narc}'so" - trabalhos
de arquitectura de HeI der Cerqueira, na
Casa de Bocage. no dia I I.
a Ciclo de Conferências "A Filosofia e
o Trabalho" teve continuidade com as
palestras "O trabalho como Categoria
Filosófica~ por José Barata Moura e
"Trabalho e Contrato Social" por José
Viriato Marques.

Continuaram a bom ritmo as actividades
de preparação da "História ao Vivo~

com a realização de "ateliers" temáticos
no Museu de Setúbal.

Março

Movimentações da Primavera

Exposição colectiva de artes plásticas e
espectáculos, numa iniciativa de um
grupo de jovens artistas setubalenses e
que reuniu vinte sete artistas plásticos na
Galeria de Exposições Temporárias do
Museu de Setúbal/Convento de Jesus.

Incluiu cinco espectáculos: Quinteto de
Jazz (dia 19), classes da Academia Luísa
Todi e mostra de desenho infantil da
ALT (dia 20), "performances~ por
Gilberto Correia e poesia por Viriato
Marques (dia 26), poesia e música por
Alexandre Murtinheira, Eduardo
Carqueijeiro e Salvador Peres (dia 27) e
concerto de piano por Miguel Henriques
e poesia por Pedro Castro Henriques dá
no dia 2 de Abril).

Homenagem à família Albino

Várias actividades assinalaram uma
homenagem do Municipio à Família
Albino, "Gente do Espactáeulo e
Pioneiros do Turismo Cultural em
Setúbal" - conforme o titulo da
exposição patente ao público no Museu
de Setúbal entre 8 de Março e 10 de
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Abril. Esta homenagem incluiu ainda um
Sarau com a participação de artistas
setubalenses. no Salão Nobre do
Municipio, no dia 25 e um Jantar de
homenagem no dia 8 de Abril.

Outras exposições

Em Março foram inauguradas três
outras exposições: "A Natureza na
Pintura" ~ integrada nas comemorações
do Dia da Árvore no Museu de Setúbal,
"Emoções·pintura de Jorge Rodrigues"
na Casa de Bocage; a Câmara Municipal
colaborou ainda na organização da
exposição "História e Património da
Freguesia de N.- Sra. Anunciada",
iniciativa desta Junta de Freguesia.

Teve lugar mais um concerto da 11
Temporada Musical de Setúbal. A
Orquestra de Câmara de Lisboa realizou
uma apresnetação no Salão Nobre da
Câmara no dia 5.

Abril

Comemorações do 14,0 Aniversário do
25 de Abril

Como e já tradição o mês de Abril
ficou assinalado pelo programa de
comemorações do 25 de Abril. Este ano
incluiram-se, para além das tradicionais
cerimónias protocolares: um encontro,
descentralizado, de Bandas Filarmónicas
do Distrito de Setúbal com a
participação das Sociedades Progresso e
Valor Samouquense, Progresso Matos
Galamba, União Arrentelense, Visconde
de Alcácer, Sesimbrense, Humanitária
Palmelense e Capricho Setubalense (co
organizadora do encontro). Tiveram
ainda lugar espectáculos com os grupos
Madre de Deus (música), marionettes de
S. Lourenço; simultaneamente, a Câmara
Municipal promoveu em colaboração
com as Juntas de Freguesia bailes e
convívios musicais em vários locais do
concelho,

Várias exposições integraram o
programa das comemorações: "Alentejo



- Fotografias de Eduardo Gageiro" 
nos Paços do Concelho. "Escultura em
Pedra de Carlos Outra" - na Casa de
Bocage. MeaCOS, tapas e Farrapos... em
Vermelho" - no Museu de Setubal e,
também no mesmo Museu, "No
Labirinto da Comunicação - Memórias
da Informática"; foi ainda apresentada
em exposição a obra "História
Contemporânea Portuguesa" - iniciativa
da Associação 25 de Abril.

Em colaboração com a Associação José
Afonso foi apresentada uma exposição
documental sobre a vida e obra daquele
artista na Casa de Bocage.

Foi encerrada, com um concerto pela
Orquestra Portuguesa da Juventude no
Cine·Tealro Luísa TOOi, a II Temporada
Musical de Setúbal.

Maio

Destaque para duas actividades no mês
de Maio: o ciclo "Anos Sessenta 
Maio de 68, Vinte Anos" e o "Projecto
História ao Vivo".

Anos Sessenta - Maio de 68, Vinte
Anos

Iniciativa conjunta da Câmara Municipal
e Bar Fora-de-Moda que assinalou os
vinte anos do Maio de 68, debates com
Eduardo Luís Cortesão (dia 26).
Eduarda Dionísio. Alberto Martins e
José Salvador (a 14), José Mário
Branco, Helder Cosia e João Brites (a
6), sessão musical com João Afonso e
Sérgio Mestre (a 27) e noite de poesia
com João D'Ávila (a 13). Incluíram-se
ainda exposições temáticas - "A
Imaginação no Poder Maio de 68/Crises
Académicas" e de artes plásticas 
"Treze Variações em Vermelho e
Amarelo para uma Revelação por José
Mascarenhas". António Nelos apre.sentou
uma "performance" sob o título "Reve
Loção", no (dia 7).

r21

Projecto História ao Vivo

I:: concretizado o Projecto História ao
Vivo tendo por palco a fortaleza de S.
Filipe. Participaram 3000 crianças de
todas as escolas preparatórias e
secundárias do concelho de Setúbal
numa acção histórico-pedagógica de
reconstituição de um episódio da história
portuguesa ocorrido em 16 de Dezembro
de 1640. Este projeclO envolveu a
colaboração trilateral entre especialistas
portugueses, ingleses e brasileiros.

Foi ainda realizado um espectáculo de
música do séc. XVII por Dolores Matos,
João Paulo Cândido e Ana Luísa na
escadaria dos Paços do Concelho e uma
exposição do fotógrafo Stephen
Wolfenden "Gente-People", como
actividades marginais desle projecto.

A Casa de Bocage continuou o seu
programa de exposições com a
apresentação de tapeçarias de Verena
Erni.

A Câmara Municipal apoiou ainda
iniciativas de duas escolas secundárias:
O concurso de fotografia "Setúbal Aqui
Tão Pcrto" e a Semana do Portugues
que incluiu uma feira do livro,
conferencias e debates.

Junho

o I V Festival Internacional de Cinema
de Troia constituiu o principal
acontecimento cultural na região de
Setúbal durante este mes de Junho.
Mereceu. obviamente, o apoio da
Câmara Municipal de Selúbal,

Foram inauguradas as exposições:
"Ilaisagens do Desassossego" 
ilustrações de Tomás Maia para o Livro
do Desassossego. no Museu de
Setúbal/Convento de Jesus; "Esculturas
de Abílio Febra" na Casa de Bocage.

No âmbito das actividades do Projecto
História ao Vivo decorreram ainda duas
iniciativas: uma Gala de Encerramento
do projecto, no Castelo de S. Filipe.
com a participação do Teatro de
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• Em 30 SET - MFotograliaMdo Grupo
Desp. e Cultural da A.P.S.

• Em 28 OUT. - ~Gravura" da Soco
Portuguesa de Gravadores.

• Em 28 OUT. - -Colectiva de
TapeçariaMdo "Grupo )_4-SM

•

• MAcção Teatro anos 80
M

Mostra do Teatro independente que
se fel em Portugal após 74.

• "Nucleo Vila Vdha
M

Iniciar ainda este ano acções
conducentes â sua demarcação.
le\'antamenlo e regulamentação.

• "Jornal O MURO DA PRAIA"
O n.o O encerrara o presente ciclo de
actividades e passara a aparecer
trimestralmente.

• "Centro de Documentação"
Conforme cstá previsto no Programa
de Actividades será instalado ainda
este ano.

Não pode O Centro Cultural deixar de
assinalar o 1.0 Centenário de Emmérico
Nunes (1888-1968) tendo programado a
edição de uma biografia desse pintor.

Teatro

O TEATRO DO MAR reiniciou a sua
actividade em Junho passado e lem
actualmenle em preparação dois
especláculos:

MLORENZZACIOM, de Alfred
Musset. que pela sua complexidade
de execução e monlagem não tem
ainda data de estreia prevista.

MA BODA DOS PEQUENOS
BURGUESES", de B. Brecht. em
adiantada fase de ensaios, com
estreia previsla para Outubro
próximo.

Por sua vez o MTEATRO AMADOR
DE SINES" tem programada a estreia
dum espectáculo musicado. na linha da
"Revisla à Portuguesa-o para as
comemorações do Dia do Concelho
24 de No\embro.

l2J

24 Nonmbro/Dia do Concelho

À semelhança dos anos anteriores. vai a
Câmara Municipal de Sines promover as
III Comemorações do 24 de
Novembrol Dia do Concelho com que
pretende celebrar o 626.° aniversario da
oUlorga do Foral de Pedro I, bem como
a devação de Sines a vila.

Musica

A Fanfarra dos Bombeiros Volunlários
de Sines, para além das habituais
actuações nesta \'ila, tem programada a
sua participação no 1.0 Encontro de
Fanfarras de Bombeiros Voluntários em
Montemor-O-Novo.

A Banda Filarmónica da União Recreio
Sport Siniense tem estado a realizar
concertos periódicos nos bairros
Iimitrofes da vila, iniciativa que se
prolongará até ao fim do presente ano.

"A BANDA-, é este mesmo o nome
dum Grupo Rock recém·formado em
Sines e que acaba de ganhar o 2.°
Prémio do concurso de Grupos da Festa
do Avante preparando-se agora para se
mostrarem em Almada e Setubal.

FOf'maçio

A conservação do Património Cultural
foi a preocupação que assistiu aos
Cursos de Formação Profissional
efectuados sob a égie da Câmara
Municipal de Sines e apoiados pelo
Instituto de Emprego e Formação
Profissional para as áreas da Tecelagem.
do Ferro Forjado e da Construção
Naval: na sequência deste ultimo curso
criaram-se condições para a construção
de uma "'Barca de Armação".
embarcação de origem árabe utilizada na
nossa costa desde a 2.- metade do Séc.
passado até à Meada de 60.

No ãmbito da Educação de Adultos
estão a decorrer acções Sõcio-Educativas
para as áreas da Renda de Bilros.
TapeIes de Arraiolos. Corte e Costura e
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