
 

 

 

 

 

 

ENFIM JUNTOS... 
...delineando atos, partilhando desejos e discutindo intenções

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº6 - Janeiro 2014 – Edição de Catarina Pereira e Sílvia Franco 

COMUNIDADES: 
BAIRRO 
PISCATÓRIA 
ACADÉMICA 
 ÁGUA 

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

VOZ 

saber viver … SÓ 

Cabe-me a honra de iniciar a escrita neste Jornal, na edição de abertura de um novo ano. Partilho convosco cinco momentos desta 
minha experiência. 

Quando cheguei à Comunidade Bairro, fui encaminhado para uma zona onde se começava a formar um grupo de senhoras e 
meninas. Direcionavam-se para umas cadeiras colocadas em círculo debaixo de um chapéu amarelo… um vulgar chapéu-de-sol – 
ainda não sabia que esse chapéu era mágico (isso fui descobrindo ao longo dos meus dias de transformação). Junto dele, está uma 
mulher, moradora neste bairro, que me olha e me avalia na curta distância que nos separa. Apresentam-ma. No momento em que 
me apresento e que me curvo para a cumprimentar, nesse curto e imediato momento, descobri que esta pessoa é dona de grande 
riqueza. É no olhar que se esconde esse tesouro. Na profundidade dos seus olhos castanhos, alberga toda a vida destas famílias, sua 
também… todas as tristezas dos que querem poder ter para dar aos filhos, mas também toda a alegria das correrias e brincadeiras 
das crianças. Tem a força e o vigor das mães que cedo saem para um trabalho que lhes retira tempo para acompanhar, crescer e 
viver com os seus filhos, mas por outro lado, é um trabalho que trás um pouco de esperança…esperança num amanhã 
diferente…num amanhã melhor.  

A sua riqueza não ficou só guardada pela ternura do olhar. Está também na força das suas mãos que transformam a terra...que 
cuidam dos seus animais… que confortam no desconforto. São mãos que falam e que dançam… são mãos que batukam! Batukam a 
alma do seu coração. Vi – de Vitória…ou de Vida – sintetiza no seu ser a essência das gentes das Terras da Costa, a Génese 
Humana. 

Sob esse Chapéu mágico, o grupinho prepara-se para a leitura. O Chapéu tinha-se transformado numa salinha de aulas. Já no dia 
anterior tinha sido uma cozinha, onde se preparou uma saborosa Cachupa – como alguém foi fazendo questão de relembrar.  

Agora na aula da leitura, lêem-se momentos de Poesia …por detrás da câmara, focado nos enquadramentos e nos registos aos 
quais fui convidado a participar, ouço uma voz límpida de cr”rr”iança que carr”rr”ega nos “rr”. A leitura é tão perfeita e harmoniosa, 
que saltei para outra dimensão, para outra realidade, para outro contexto. Fiquei extremamente feliz. Estava completamente 
rendido aos encantos desta comunidade…deste bairro. 

Numa das “ocas” mais afastadas da entrada, vivi dois dos momentos mais marcantes desta vivência de 216 horas nas Terras da 
Costa. Tinha acabado de entrar num estúdio de gravação em pleno momento criativo – o de construção e gravação de uma música. 
A qualidade da escrita e o profissionalismo do produtor a controlar e comandar esse som foi tal que, estando no bairro, 
instantaneamente senti estar num dos super conceituados estúdios londrinos ou nova-iorquinos! Foi tal o impacto que, numa 
questão de segundos, ficou escolhida a música principal que irá “ilustrar” o documentário do Projeto Fronteiras Urbanas. 

A Música é como um elemento de união entre os moradores. Nôs Herança diz muito e o Batuku é isso mesmo, a importância de 
partilhar e perpetuar as raízes, a cultura… a história do povo. Mas aquela música, feita e produzida no bairro, aquele Hip Hop é a 
ponte entre a clausura do bairro e uma possível internacionalização à escala planetária.  

Quando tive o convite para subir umas escadas encostadas a uma casa. Aí conheci um “outro” bairro… o bairro visto de outro nível , 
a outra perspetiva. Ao caminhar nos telhados… sente-se toda a pulsação do bairro. As ondulações que o meu peso e a deslocação 
provocam fazem-me sentir estar no dorso de um ser que respira, que está vivo, que sente como sentem as pessoas que sob ele 
vivem. Um ser que se transforma com a mutação do bairro…no telhado o bairro é mais alto…do telhado vêem-se as estrelas e pode-
se sonhar! 

Do alto desse pedestal, tive a melhor perceção das distâncias e da forma como esta comunidade vive e interage com o mundo que a 
rodeia. Tive o privilégio de conhecer pessoas tão simples e humildes nas suas exigências, que não consciencializam a importância 
que têm para a sobrevivência desta comunidade, os transportadores de Água. Pessoas que com um ato simples e rotineiro, 
minoram e suavizam a vida amargurada dos que estão subjugados a viver nas Terras da Costa.  

Com as palavras de Lídio Galinho proferidas na Fonte da Telha…”poderia ficar aqui, que arranjavam onde ficar e que me davam a 
melhor refeição” – é este o sentimento que fica e que perdurará. O meu muito obrigado a todos pela partilha do vosso amor. 

Romeu Sousa 



 

FINANCIADO POR: 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 

SEDIADO EM: 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE DE LISBOA 

APOIADO POR: 

ASSOCIAÇÃO ALA-ALA 

COMISSÃO DO BAIRRO 
TERRAS DA COSTA 

INVESTIGADORES: 
 
Mônica Mesquita (IR) 
Filipa Ramalhete 
Ana Paula Caetano 
Isabel Freire 
Alexandre Pais 
Nuno Vieira 
Francisco Silva 
Sílvia Franco 
Lia Laporta 
Joana Vieira 

PRODUTOR DE 
AUDIOVISUAIS 
 
Vítor Gabriel 
 
CONSULTORES 
 
José Pedro Barata 
Ubiratan D’Ambrosio 

 

COLABORADORES 
 
João Moreira 
Catarina Pereira 
Carlos Sequeira 
José Castro 
Renan Laporta 
Alek Rodrigues 
Romeu Sousa 
Madalena Santos 
Mónica Brito 
 

O Bairro em Festa!!! 
 
No dia 22 de dezembro houve uma 
grande festa de Natal no bairro. 
Houve muita animação, muita música 
e estivemos a jogar jogos com a Lia.   

O dia começou com a aula de 
culinária que contou com algumas 
pessoas, entre as quais a minha mãe 
Paulina, a Sílvia, a Rita, a Neuza, a 
Solange, a D. Alina, o Zé e o Vítor que 
foi o professor. Aprendemos a 
cozinhar Rancho e depois de pronto 
foram todos ao ataque à panela. 
Todos acharam delicioso o prato e 
até quiseram repetir.  

 

Depois ao almoço, de repente 
apareceu o Pai natal, no carro a 
chegar. Tirámos muitas fotos, 
divertimo-nos e recebemos uma 
caixinha com doces. 

 

A seguir fomos assistir a um concerto 
no palco que fizeram no campo de 
futebol. O concerto contou com a 
participação dos Natur e do Rodrigo 
Viterbo que trouxe uns instrumentos 
chamados didgeridoo. Ouvimos boa 
música até que anoiteceu e todos 
fomos para casa. 

 

Mónica Brito, 10 anos 

Fronteiras Urbanas 

O desafio que a Mônica me colocou de fazer algumas atividades na escola do Bairro 

que ajudassem as pessoas a compreender algumas ideias de matemática e a serem 

capazes de as usar com mais poder no seu dia-a-dia foi aliciante mas não era fácil. 

Antes do verão, começámos pela análise de folhetos de divulgação de 
supermercados com preços e imagens de produtos. Foi um ponto de partida para 
falar da presença dos números no nosso dia-a-dia e da estrutura do sistema 
numérico.  

Recomeçámos em dezembro e pareceu-me que os calendários podiam ser uma boa 
entrada para os números e registos em tabelas. Explorámos calendários de anos 
passados e o de 2014. Depois todos construíram o seu próprio calendário de 2014. 
Nestas sessões, além das senhoras mais interessadas (a Rita, D. Alina, a D. Vitória, a 
D. Lúcia) estiveram presentes algumas crianças de várias idades. Os ritmos e 
interesses eram diferentes… mas alguns dos mais pequenos revelaram-se bons 
apoios para as pessoas mais velhas e fizeram descobertas e perguntas interessantes: 

- os meses não são todos iguais, não começam todos no mesmo dia da semana;  

- dizemos ‘daqui a 8 dias’ mas só passam 7 dias! 

- porque é que as semanas nuns calendários começam no domingo e noutros na 2ª 
feira? 

- porque é que um calendário começa em Setembro e acaba em Julho do outro ano? 
(era um calendário escolar)...  

E houve outras coisas interessantes também:  

- a D. Vitória a construir com muita perseverança o calendário do mês em que fazia 
anos – “vai devagar mas com o tempo vai” 

- a D. Alina a perguntar o nome de números específicos – “como diz o 1 e o 8?” (o 18) 
ou a identificar estratégias para distinguir e fixar o 6 e o 9 (“cabeça para baixo”, 
“cabeça para riba”), sendo o seu parceiro de interação uma das crianças; 

- a D. Lúcia a ser capaz de identificar os números das datas que queria assinalar e a 
explicitar uma utilidade que antecipava para o seu calendário - “vai ser bom para 
marcar as consultas do meu filho”.  

Para mim, uma grande aprendizagem que espero continuar!  

                          Madalena Santos 

 

 


