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Relat6rio final de 1991

Arquivo de M. M. Mota

1. Relat6rio final do projecto realizado entre Maio e Junho de 1991

- Hist6ria ao Vivo na Ribeira das Naus, por Geraldo Tuche.
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Primarias e 12 Escolas Preparatorias da
Lisboa, num total de cerca de 3.000

140 professores;

PART ICIPARAM: 42 Escolas
Cidade de

PROMOO~O: CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
PRODUO~O E REALIZAO~O: Equipa sob a responsabilidade de Geraldo

Tuche;
COORDENAO~O: Jose Gouveia II Manuela Mota II Geraldo Tuche

APOIOS: Aaaacia9ao Portugu8sa de Museologia - APOM -
Administra9ao do Porto de Lisboa - Transtejo

A importancia desta quarta edi9ao revestiu-se principalmente por
termos conseguido, finalmente, caracterizar este Projecto de
"HIST6RIA AO VIVO" como urnprojecto autarquico, com 0 objectivo
de se inserir e enquadrar-se como mais uma estrategia pedagogica
em apoio ao ensino e aprendizagem da nossa Historia, dando ao
mesmo tempo a urnnumero consideravel de crian9as, a possibilidade
de se sentirem - a maioria pela primeira vez como "agentes
culturais" da vida da "sua" cidade.



A Comunica9ao Social noticia 0 acontecimento no terreno. No
entanto, a prepara9ao de tras mil alunos e centena e meia de pro-
fessores (com sessoes de trabalho especificas sobre a epoca,
sobre 0 dia que vai "ser vivido", as formas de comportamento, as
linguagens, etc.) acaba por ser - para todos os que acompanham 0

trabalho no terreno, a parte fundamental dos objectivos deste ti-
po de realiza9ao. Por urn lado a prepara9ao cientifica e tecnica
dos profess ores e tudo 0 que devem, dai, transmitir aos alunos;
por outro lade, a ida as escolas de anima90es teatrais especifi-
camente preparadas para 0 efeito, 0 dialogo com os alunos, a sua
prepara9ao, com 0 convite as familias para colaborarem na prepara-
ra9ao do "acontecimento". As familias interessadas recebem,
atraves do aluno, receitas da epoca e na vespera, preparam bolos
e biscoitos e embalam - tudo como se fazia no seculo XVI! - para
serem "vendidos" na feira da Ribeira das Naus.
E este ano, pela primeira vez, ·apenas crian9as de Lisboa partici-
param no projecto: bairros de lata, perifericos, crian9as isola-
das da vida da cidade, viveram de forma surpreendente estes tras
meses de prepara9ao e finalmente a sua desloca9ao ao Cais dos
Catraeiros, para viverem urn dia no seculo XVI.

No plano economico, as futuras edi90es do projecto irao sempre
beneficiar da produ9ao que ja possuimos. E a experiancia nos
ensinou que convem preparar tudo atenpadamente para que esta
parte nao "atravanque" 0 calendario de trabalho com as Escolas.



A registar ainda, 0 factor negativo da RTP
bertura alguma ao acontecimento. Fizemos todos
temos a realiza9ao em Video, que esta a ser
eventualmente, servira para 0 futuro.

nao ter dado co-
os possiveis.Mas
montada e que,

Tambem p~r3 a edi;ao do pr6xi~0 ano 3sta~os a -estudar 0&

factos e acontecimentos hist6ricos, mas, sinceramente, e dificil
encontrar uma situa9ao tao propicia a este genero de aC9ao como a
da Ribeira das Naus. Vamos estudar 0 espa90, a epoca e a
Hist6ria, para encontrar uma nova situa9ao.

. Caso surja algum local ideal e propicio parauma aC9ao do
genero em Lisboa, poderemos alterar'o projecto. Mas, por
informa90es que recebemos, este nosso projecto da Ribeira das
Naus, foi, ate agora, urn dos mais bem conseguidos
principalmente por reconstituir a vida de urnespa90 AO AR LIVRE.

Aguardarnos assim, urn encontro pessoal, para rnelhor
orientarmos as possibilidades da realiza9ao da "HIST6RIA AO VIVO"
-1992.




