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AlUNOSVIVERAM AVENTURA
DO 5BEUMA

Urn dia no seculo XVI.
Este quase podia ser a nome

da original iniciativa que, desde a
passada segunda-feira e ate ao '
proximo d.iacinco de Junho, esta
a ser levada a cabo pelo grupa de
trabalho do Ministerio da Educa-
r;ao para as comemoraQoes dos
Descobrimentos, em colabora~
~ao c,am a Comissao Nacional
dos Descobrimentos e com a
Associa~ao Portuguesa de Mu-
seologia.

Na verdade, os organizadores
p~ef~r!ram chamar-lhe "Projecto
Hlstona ao Vivo", designa~aQ
que embora seja menos suges.ti-
va, nao deixa de ser correcta.

Mas 0 que vem a ser afinal
esle "projecto", cujo nome inclui
?in?a a frase "Partida para a

. India - 1537T. 1550mesma: uma
''viagem~ que dura pouco mais .
de sete horas, durante as quais
513.0 revividas as varias taretas
que no seculo XVI, mais Concre~
tamente no ano da gra/ya de
1537, precediam a partida de
uma a.rmJ3.da portuguesa para
terras da India,

Os p~otagenistas ~ao crian/yas
de vanas escolas prim arias e
preparat6rias da cidade e arre-
dores que, na companhia dos
respeetivos professores de his-
toria e das cerca de duas deze-
nas de pessoas que compOem 0
grupo de trabalho e onde se
contam varios actores de teatro
reconstituem fielmente num re~
cinto montado nocais dos Catrei.
ras, ao Cais do Sodre, todos as
trabalhos que eram necessarios
para as longas (e por vezes
pen os as) viagens marltimas.

E nao faltarn sequer as trajes
"a maneira" porque, dentro do
espal;o reservado. a "acQclo",
tudo tern de ser mesmo a seculo
XVI, 0 que deixa de imediato
antever algumas limita<;oes.

Segundo 'nos relatau Paula
Barcia, uma das organizadoras e
tambem participante na iniciali-
va, 0 "Projecto Histeria ao Vivo"
baseia~se numa tecnica inglesa
de ensino da hist6ria, que e si-
multaneamente uma chamada
de atenc;ao para a necessidade
de preserva/yao do patrimenio
historico-cultural, cabendo a res-
ponsabilidade da sua introduc;ao
no nosso Pais a propria Associa-
c;ao Portuguesa de Museologia.
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Uma viagem
no tempo

Para perceber,melhor 0 fun-
cionamento do projecto, acom-
panhamos ontem a visita de
duas escolas ao recinto: a prima-
ria Adolfo Coelho e a preparat6-
ria Paula Vicente. E foi urn auten-'
t.ico usonho~ aquilo que as alunos
viverarn.

A' primeira parte da "cornitiva"
escolar ja se encontrava as 9 e
30 horas a porta da cerca de
madeira nova, instalada nO'Cais
do Sodrs, pronta a entrar. Rapa-
zes para um lade, rapariga.s para
outro, as primeiros "acolitados"
par frades e as segundas par
generosas "servic;ais", foi entao
dado inicio a "transformac;ao".
Tudo 0 que era seculo XX ficou
pendurado nos pregos da barra-
ca de madeira da instala~ao de
apoio e nem sequer as relegios
puderam ficar nos pulsos.

Saias. sub-saias, camisas,
aventais, lenl;05, coletes e sapa-
tos de pano (que n~o chegaram
para todos, pelo que alguns tive-
ram mesmo de virar pe-descal-
/yo) de tons coloridos foram sufi-
cientes para dar urn aspecto
quinhentista ao nucleo feminino
da gerac;ao do cornputador e da
televisaa que momentos antes
havia transposto a cerca. Para
eles ainda fo.i mais simples:
umas cal~as de balac, urna
camisa e uma boina foi quanta
bastou.

Ca. tara a falua que ha pauco
rnais de meia hara se distinguia
no horizonte vinda do Seixal, ini-
ciava a rnanabra de atracagem
com a segunda parte da carnitiva
a bordo, a quem competiu trazer
as utensflios e respeclivos gene-
ras destinadas ao almo/yo.

o resto imaginam as leitores:
uma grande lufa-Iufa, lodos as
miudos em movimento, cada urn
representando a seu papel nesta
"aventura" das Descobertas.



No ri~ Teio

AlUNOS1fIVERAM'AVENTURA
IAGEM DO SEC. XVI

pUderam ficar nos pulsos. ..,.
Saias, sUb-saias: .camisas,

aventais, lenc;os, coletes e sapa-
t05 de pano (que nao chegaram
para todas, palo que alguns flve-
ram mesmo de virar pe-descal-
.c;o)de tOI')Seoloridos foram ,sufi-
eientes para dar um aspecto
qUinhentista ao hilclao feminino
dagerac;ao'do eomputadore da
tel13visaoque momentos antes,
havia transposto a cerea. Para
eles aihda foi mais simples:
umas calc;as 'de balao. uma

, camisa e ums bl)lna foi quanta
bastQu. .

Cafora a falua que na poueo
mais de meia- hora Sa distinguia
no l:1o.~izontevinda dO.Seixal, .ini-
ciava a'manobra de atraeagem
com a segunda parte da comitiva
a bQrdo, a quem competiu trazer
as ~tensilios e respectivos gene-
ros destinados ao almoc;o.

o resto imaginam as leitores:
uma grande luta-Iuta, todo.s as
miudos em movimento,' cada um
represSntando 0 seu papel nesta
"aventura" das Desc,obertas.



Desc:obrimentos de ialua
em aluas do7'ejo,
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PE .EM LISBOA
TERRA A VISTA •• grita-« vam alegremenle os

60 minimarinheiros e
as comadres provenientes da
Escola Primaria do Seixal que
ontem acostaram um poueD a
ocidenle do Cais dosCestei-
res, ao Cais do Sodre. De bra-
Gas no af e lenc;os levantados.
as crian<;as naD escondiain 0
seu entusiasmo por viram a
Lisboa viver um dia do seculo
XVI.

A 1alu8, pequeno barco sei-
xalense, 8tracou no cais e as
alunos daquela escola ao Sui
do Tejo lizeram a pe a dist.n-
cia que as separava das ou-
tras 62 crian9as oriundas da
Escola Secunda ria Paula Vi-
cente e do Colegio <las Con-
chin has de Corroios. 0 grupo
juntou-se numa especie de
plateau evocalivo do quotidia-
no do seculo XVI erguido a
Sui do l'II:go do Cais do Sodre.

Ao todo eram 124 crian9as.
As raparigas vestiam saias
compridas sobre as quais sa
prolongava uma sobressaia de
cor bem colorida, embeleza-
das ainda par uma camisa
branca e lances na cabac;a.
Os rapazes traja'!am calc;as
curtas enlolhadas na parte in-
ferior por urn elastico e uma
b6ina. Quase todos estavam
descalc;os. bani 80 "8s\il0 qui ..
nhentista.

Este conjunlo de pequenos
homens e mulheres que hoje,
e a semelhan9a dos dias ante-.
riares, sa deslocaram a Lis-
b9~, participam, afinal, num si"
mulacro de prepra9ao da ar-
mada portuguesa que em
1537 partiu para a India.

Masafinal qual e i:> objectivo
deste simulacra?

«Queremos proporcionar as
criani;as que aqui· se deslocam
uma "ylagem" que dura pouco
mais de sete horas, durante as
quais SaD reYlYidas as_ varias
tarelas que no seculo XVI, Ao todo :iSOO c:rian~as
mais concretamen.te no ~no da Para al8m das crianl;as e.
gra9a. de 1537, precedlam a das professoras que.as acom-
partida de uma armada portu- - panharam outras pessoas
guesa ~ara .3 rndla", r~latou a ccderam 0 s~u melhor para que
u.A Caplta~•• Paula B~rcla, urna esta iniciativa se p~desse con.
das organJzadoras e Igualmen- crelizar. Desle modo, o Grupo
te partlclpante na ,"Ic,atlva de Tealro 2 de Chelas, 0 car-
ccProJ8cto Hlst6na. a.o VIVOn

, pinteiro naval Silveira Casta-
nome com que se Inlltula. nheira, 0 mestre Jose Lopes,

de Gaio do Rosario, a quem
esta a cargo ensinar a tecnica .
da pintura de barcos ulilizada
no seculo XVI, e Jose Manuel
Bras, que orienta as tecnicas
de calafetagem, sao elemen-
tos integrantes e activos do
cenario renascentista do Cais
do Sodre.

Esta iniciativa, que 58 iniciou
na passada segunda--feira e se
prolonga ate ao pr6ximo dia
cinco de Junho, esta a ser le-
vada a cabo pelo grupo de Ira-
balho do Minsilerio da Educa-
q8.0 para as comemoraqoes
dos Descobr;mentos, em cola-
bOf8.t;aO com a Comissao Na-
cional dos Descobrimentos e a
Associa9ao Portuguesa de
Museologia.

o evento vai trazer ao Cais
do Sodre dos Cesteiros, ao
Cais do Sodre, cerca de 2500
criant;as que ••in loco» veo re-
viver as Bureos tempos do se-
culo XVI.

Quotidiano de labor
o dia destes marinheiros e

com ad res iniciou-se, como
reza a tradi~ao, junto a capela
onde escutaram a prelenga do
provedor e acompanharam a
ora9ao da manha dita por frei
Oamiao, capelao da Ribeira
das Naus. A esta cerim6nia
compareceram. igualmente to-
dos os habitantes do plateau:
irmaos, mestres, duas ciganas
e quatre soldados do reino.

A ordem de ••ide agora com
os vossos mestres e trabalhai
em paz", os marujas e as co-
mad res dispersaram. 0 quoll-
diana de labor comec;ou na-
quele momenta. Todos eles se
deslocaram para os respecti·
vos locais de trabalho, en·
chenda por completo ateliers e
postos de venda.

Mestre boticario fez-se se·
gUir pelos seus ajudantes, a
comadre Maria serviu-se das.

Uma comadre ajuda a compor aTndii'ment~riado sold'ado, atras a
bandeira do reino

suas comadres mais pequenas
e juntas iniciaram a feitura do ~
biscoito, enquanto isto mestrs
boticario gritava: ccVinde a· mim
meU$ aprendizes, ••

Na parte da tarde, Fernao
Mendes Pinto - papel desem-
penhado par um aclor do Gru-
po de Tealre 2 de Chelas -
centralizou as atent;oes ao re-
ceber a visita dos pais, que ja.
nao 0 viam ha 17 anas.

Finalmente, 0 bulfcio, a ale-
gria e 0 colarido dos marinhei·
ros e das comadres- terminou
com uma procisseo. Em con·
junto acompanharam 0 andor
que transportava 0 Born Jesus
dos Navegante"S.
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A limpeza da praia, Ii carpintaria naval, 0 transporte da lenha e a prisiio do "ladriio" que rO/l
foram algumas das tarefas que os jovens tiveram de executar



barraca de apoio onde deixaram
tudo 0 que era sin6nimo de seculo
XX, para vestir a pele do seculo
XVI. Rapazes para urn lado, rapa-
rigas para 0 outro. A azafama foi
grande e nao parou enquanto nao
saiu do vestiario 0 ultimo "candi-
dato" a elemento do povo da era
quinhentista.

Ca fora, a falua que trazia 0 resto
da comitiva da outra margem com
o almo90 do dia, ja havia lan9ado
amarras, deixando sair uma auten-
tica "multidao" de pes descal90s. E
que nao foram s6 os rel6gios que
tiverarn de ser deixados no vestia-
rio. Os sapatos tambem nao pude-
ram entrar. E como nao havia sapa-
tos que chegassem para todos, a
solu9aO foi mesmo meter 0 pe no



chao de terra branca onde decorre
toda a "ac<;ao". As normas sao para
cumprir e 0 regulamento e impla-
cave!. Nenhum vestigio do seculo
em que vivemos pode ser levado
para dentro do recinto.

Depois... Born, depois houve
mesmo que trabalhar a serio.

Espalhados pelas varias oficinas
ao cuidado dos respectivo mestre
(na sua maioria actores de teatro
que ao mesmo tempo que represen-
tam tern a fun<;aode levar as crian-
<;asit epoca em questao) e depois de
devidamente rezada a ora<;ao da
manha, os jovens instruem-se em
artes tao diversas como a cartogra-
fia ou a pintura de barco's. No fun-
do e tal como 0 nome da ac<;ao 0

determina, tudo 0 que no seculo
XVI era necessario para por uma
armada com destino a terras da
India no mar.

Cartografia, botiea, almoxarifa-
do, latim, fabrico de biscoito, co-
zinha, pintura de barcos com breu,
carpintaria e calafetagem naval,
sapateiro, vended ores, guardas,
fabricantes de vel as e aguadeiros,
foram as "peles" vestidas pelos
alunos das duas escolas, que tive-
ram ainda de executar outras tare-
Jas "eXITas'; como preslar assis-
tencia ao provedor e limpar a praia

(por sinal bem mais suja do que
muitos areais da linha em fim de
epoca alta). E tudo foi feito com 0

maximo de perfei<;ao.
Minai, nao e todos os dias que se

tern oportunidade de fazer uma
viagem no tempo e viver urn dia no
seculo dos DescobrimentosL ..

Texto: Ines Baslos
Fotos: Carlos Almeida
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Por tmlacentena de crianc;as e adolescentes

Partida de Fernao, Mendes Pinto
reconstituida no Cais· do Sodre
Mais de 120crian~as e
"adolescentes participaram
ont.em,no Cais do Sodre,
ria reconstitui~ao
hist6rica da partida de
Fernao Mendes 'Pinto para
o Oriente, a qile assistiram
os ministros da Educa~ao
e Adjunto e da Juventude,
respectivamente Roberto
Carneiro e Couto dos
Santos, e 0 secretario de
Estado da Reforma
Educativa, P~dro d'Orey
daCunha.

ALUNOS de varias escolas da
"regiiio da Grande Lisboa e da
zona ribeirinha do Tejo viveram
ontem, de facto uma experien-
cia aliciante.

Trata-se· de uma iniciativa 01'-

ganizada 'pel;i Associac;ao. Por-
tuguesa ·de' Museologia, em co-
laborac;ao·com 0 Ministrerio da
·Educac;ao subordinada ao tema
«Urn dia da'Primavera de 1537
na .Ribeira das Naus». Vem a
decorrerja desde 0 dia 5, pro-
longa,se ate 2 de Junho e pro-
cura reconstituir, tao fielmEmte
quanta ,posslvel, 0 ambiente
que rodeava a partidados
barcos.

Ao longo das tres ultimas se-
manas, com efeito, 0 lisboeta
que frequenta a zona ribeirinha
da baixa tern estranhado, de-
certo, a az:ifama que apercebe
'para la de urn tapume provis6-
rio, montado junto ao cais do
Catraeiros ao Cais do Sodre.

Era precisamente naquele local
que, nos seculos XV e XVI, se
construiam as naus e galeoes,
grande parte, das quais seguiam
o rumo das Indias.

A «encenac;ao hist6rica» a
que 0 DN assistiu, ao principio
da tarde de ontem, procurou
recrear todos os preparativos
inerentes a partida, em 1537, da
Armada que levava para 0
Oriente D. Pedro da Silva da
Gama, quinto filho do grande
Almirante do mar das Indias,
Vasco da Gama.

Tres tipos de participantes se
envolveram na sessao seguin-
do, alias, a: regra estabelecida
para todos os restantes dias
deste plano de realizac;oes. A
esmagadora maioria, segundo
referiti ao nosso jornal Jose
Gouveia, da organizac;ao, «sao
alunos do 4.· e do 6.· anos· de
escolaridade, que tern aulas de
Hist6ria de Portugal».

P~ofessores e acto~es
participam

Varios professores dos res-
pectivos estabelecirnentos de
ensino participaram, de igual
modo, na reconstituic;ao. Quer
a um nivel previo, no que res-
peita a preparac;ao do «papel»
que cada aluno encarna, quer
mesmo como' personagens na
'hist6ria que ali se procuravam,
de algum modo, reeriar. Partici-
param, ainda, alguns actores
profissionais, toctos jovens, que
ja se encontraram ligados (ou
ainda 0 estao) a grupos como
os Sete Glidos ou a Mascara.

Na Armada cuja partida se
procurou recriar - apesar de
nao se tel' visto no local nenhu-
ma «c6pia» dessas embar-
cac;oes - integravam-se as
naus Fro1 de 1aMar, a Rainha, a
S. Roque, a Santa Barbara e a
Ga1ega. Foi precisamente a bor-
do da ultima que seguiu Fernao
Mendes Pinto.

Com fatos da epoca - e pro-
curando, de certa forma, utili-
zar uma linguagem que mio se
desviasse muito da que se fala-
va entao - todos os «actores»,
desde os mais jovens aos mais
velhos, souberam situar-se nos
seus papeis, com urn grande en-
tusiasmo: mestres calafates,
carpinteiros, remolares, apren-
dizes, boticarios, cozinheiras,
biscoiteiras, vendedeiras. E a
presidir ao trabalho de todos, 0
«provedor da Ribeira e da Ta-
lha», acompanhado do almoxa-
rife, nao faltando ali os frades
convidando a orac;ao.

Uma exigencia era comum,
pOl' parte dos elementos afec-
tos a organizac;ao, a todos os
que pretendessem inserir-se na-
quele recinto: a de que nao po-
diam permancer ali semesta-
rem com urn ou Dutro tipo de
indumentaria, das !iisponiveis
ainda para 0 efeito. A regra nao
escaparam os ministros Rober-
to Carneiro e Couto dos Santos
que tiverarn de vestir cada urn 0
seu «balandrau ••, c6pia das ves-
tirnentas dos frades da epoca,
com as quais percorreram 0 re-
cinto e assistirarn a urna parte
do cerimonial.

Urn dos «sketches» da reconstituil;iio hist6rica da partida de Ferniio Mendes Pinto para 0
Oriente, que foi assistida pelo rninistro da Educal;ao; Roberto Carneiro
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.ell1":aventura' de crian~as
'0)0,'i'; Ribeifa,ci~sr'l"aus, aIioqa assim como outras inqivuali- marias e lpreparl\t6rias

'>/ Gra~a de"1989. Tal como ha dades. "Gr~nde Lisboa.
, 'cerca de cinco' seculos aWls Sob 0 lema "ensinar 6
,i;fea:lizOll-se ont~!lla re~onsti: Passado e d~r r(ifzes ao Futu- ;Esteinovador proJecto de

tui<;ao hist6ricada par1;idade, ro", tem-se vivido na Ribeira: "hist6ria,ao vivo" e prornovi-
F<;mao NIen?es Pinto, ...~~. das Naus;'noCais doSodre, do pelai)ssocia<;ao P0rtu-

,demandade."otltros, muti,;.desdeodia5 deMaioe ate 2 guesa de Museo;,,;,;: ,em
los" habitados, q~e aaventu: de Junho, aazafama dos pre- colabora:~aocom 0 Gnil-"""

\1:1 ':0$ Des~~~rin;le~t?s P7r ..'parativos~\? ~II)bie~t9Que Trabalh.odo.Ministel·iod~
:m!Uu de~c?.rtiIlar,'cotne.~- rodeavaapartidadosbarco~ Educa<;ao para as Comemo-

"'panto e maravilha, aos pottu- nesta zonari?eirinhadacida-, fa<;oes dos.DescobrimentCJs
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en ..f-",ve preseeteRobertoCar- ser actores cerca de 2500 e de muitas.outras institlli-
(J1 ··I;(iro,l1')inis.t.r?!daE<.lUca9~0, crian~as,qy4(Jescola$pri-<;6es ee1tlpres~s.
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Urn dia no seculo XVI

ASSOClAc;AOPortuguesa de Museologia
(APOM)tern organizadoe apoiadonos iJlti-
mos dois anos, urn pouco por lodo 0 pais,

aCt,oesde«HistoriaaoVivo_,comfinsdidicticos.Esta
t,knica de ensino teve origem em lnglaterra com 0
metodo «LivingStory_,que tenta ser urn estimulo
para que os professoresprocurem utilizar0 patrimo-
nio da sua area em conjunlo com os conservadores
dos museus e recorrendo a partieipa~aoda comuni-
dade, em partieular das escolas.

Esta tecniea foi introduzida em Portugal pela
APOMporque, e segundo ManuelaMota,presidente.
desta associa~ao,«a APOMem interessada em
levar as escolas aos museus para que os profes-
sores saibam que neles tem um grande auxiliar
de ensino atraves dos objectos reais, 0 que faz
com que as crian~ tenbam mais facilidade em
aprender a historia 'do que se estudarem so
atraves de Iivros e de imagens. 0 que interessa
00 fundo e que a crian~ e 0professor venbam ao
museu e se Slnram do museuHo.

o projectoque a APOMapoiou mais de perto esle
ano foi0 que decorreu no Caisdo Sodre,em Lisboa,
durante0 mes deMaio,envolvendo2500 crian~as,em
colabora~aocom a ComissaodoMinisterioda Educa-
~ao para as Comemora~oes dos Descobrimentos
Portugueses,escolasda GrandeLisboae aucirquias.
Naac~aodesenvolvidaeste ano procurou-se recriar 0
ambiente que se viviana Ribeiradas Naus no seculo
XVI,encenando.a prepara~ao da partida de uma
armada para a India, e facultando as crian~as de
escolasprimarias epreparatoriasapartieipa~aoactiva
eo contactodireclo comos inslrumentos de Irabalho.
da epoca,a comida, 0 vestuano, a Iinguageme outras
situa,oes do quotidiano: .

A enlrada nesle ambiente fai-se atravesde urn
compartimento oode as crian~as deixam as· suas
roupas e envergamroupas semelhantes as usadas na
epocaquese pretende retralar. Depois,no interiordo
recinto,emgruposde 120, vivemurn diano seculoXVI
orientadaspormonitorese actoresde teatro.Oenredo
e ~ntrecortado por uma serie de acontecimentos,
entre osquaisapresen~adeuma figuraconhecidados
Iivrosde Historia,FernaoMendesPinto,relralado por
urn actor.

1
"Osactores foram escolhidossobretudo por terem ti

experiencia em trabalhar com crian~as, e eles pro- 2
prios escreveram os lextos que dao vida as persona.J:
gens que interprelam. confeccionar0 tradieional biscoito,que constitu!a0

Para Geraldo Tuche, que interpreta a figura do principalalimentodas armadas portuguesasna epoca
provedor da Ribeira, «a experieocia, para nos, dos Descobrimentos.
actores, e muito positiva, pois tambem apreode- «As crian~ tiveram todo um trabalho de
mos eoquaoto ensioamos, mas 0 aproveitameo- prepara~o anterior», explicaManuelaMota;«elas
to que a criao~ faz e espectacular. Elas levam niio sao apanbadas de surpresa para irem fazer
isto mais a serio do que nos, e 0 mais interessan- um piquenique a beira do Tejo, e quando volta-
te niio e bem 0 trabalho de actor, e aexperiencia rem para a escola devem ser levadas pelos pro-
em si, que e um misto de actor e de animador fessores a reflectir sobre 0 ambiente que vive-
poise mais importante saber conviver com as ram atraves de trabalbos eseritos, desenbos ou
crian~ do que saber representar". dramatiza~iies".

E, na verdade, sao as crian~as que dominam 0 Paula Barcia, da Comissaodo MEpara as Come-
terreno. Depois do primeiro impacto com urn am- mora~6es dos Descobrimenlos Portugueses, acres-
biente estranho, apesar da prepara~ao previa feita centa que «0 contacto directo com as coisas e a
pelos professores nas escolas, elas inlegram-se com possibilidade de interiorizar as varias si~iies
muita facilidade e pouco depois de entrarem no sao muito importantes para as crian~ numa
recinlOja0percorrem apregoandoaboavozas frulas, idade elll que os conceitos de passado, de tempo
asespeciariase a agua,naodemaneiramultodiferen- e de contagem de tempo sao muito diffceis de
te daquela que se fazia na epoca. Uns aprendem adquirir.Depoisdistoemaisfadlacrian~fazer
trabalhosde calafelagemnum pequeno barco,outros compara~iies entre os seculos XVIe xx, pois fiea
mexempela primeira veznuma plainaou num mar- com uma maior capacidade de se orientar para
telo, alguns aprendem a usar os instrumentos da outro tipo de no~iies",
epocade cartografiae cosmografia,como0 sex1antee . «Este projeeto ultrapassa os proprios condi-
oastrolabio,enquanto algumasmeninas aprendem a·· cionalismos das aulas de Historia", refere Jose

Gouveia, urn dos manito res, «0 sistema educativo
tem lacunas de tal ordem que as crian~ com
10-12 anos chegam aqui sem nunca terem pega-
do num machado, sem nunea terem pregado um
prego e, inclusive, alguns niio sabem distinguir
um pinto de um pato, como uos foi dado obser-
var. 0 que aqui sr. teutacompIemeutar e todo um
aspecto ludico de que a escola se esta a esque-
eer».

Todaa ac~aode «HistoriaaoVivo_e orientadapor
actores e monitores previamente preparados atraves
de cursos de fomia~ao,porque uma das regras a que'
os organizadores fizeram por obedecer foi ao rigor
historicodassitua~6esedas personagens,partindode
uma investiga~aolevada a efeitopelas historiadoras
ManuelaMotae PaulaBarciasobre 0 modode vidado
seculo XVI,com a posterior analise e opiniao do
professor Luisde Albuquerque.

«Procuramos 0 maior rigor posslvel», diz
ManuelaMola."Todo 0 conteXto doaparedmento
do Fernao Mendes Pinto e bistoricamente certo,

mas onde nos esfor~mos para ser mais rigoro-
50S foi na indumenmria, naquila que se come, na
maneira de falar, na procura da saude e da
doen~, com a presen~ do boticirio, foi na
cria~o da figura do piloto-mor que tem os
instrumentos certos pois foram feitas miniatu-
ras de objectos do proprio Museu de Marinba".

Noentanto, Manuela Motaacrescenta, com base
nas mesmas investiga~6esque «0 quotidiano no
seculo XVIera muito mais rigido do que aquele
que se conseguiu re!ratar. A vida a bordo nas
naus era muito mais dura, pois os viajantes
viviam na coberta, niio tinbam camarotes nem
dormiam em baixo pois ai eram os poriies para
a carga. Eera ali nil coberta, a chuva, ao frio e ao
vento, junto com os animais vivos,que as pessoas
comiam e dormiam, num ambiente de total
promiscuidade".

Noseculo XVIos dias de trabalho na Ribeira das
Nauscome~ariamcom uma missa rezada em latim a
qual assistia 0 provedor da Ribeira, que exortavaos
trabalhadores iexecutarem bem as suas tarefas sob
as ordens dos seus mestres.

Os frades eram urn elemento caracteristico da
Lisboade 1500. "Cuidavam das almas e dos cor-
pos", diz urn dos monitores, Fernando Santos, que
encarnou a figurade FreiBentodosMirtires na ac~iio
de «Hist6ria ao Vivo~). ((Eles tinham por missao
reunir 0 povo para as missas e ora~oes em
conjunto. Alias, 0 aspecto religioso estava pre-
sente em quase tudo 0 que se faIia. Nao se dava
um passo sem que houvesse uma hen~o, uma
ora~o, uma inOuencia da Igreja. Mas tambem
havia frades de moralidade menos vertical que
deitavam mao a frota que as midheres carrega-
vam e eram atrevidos com as mo~».

Asrefei~6esdo povona epocados Descobrimentos
eram compostas por urn caldo de manha, caldocom
peixe mlo ou caldeirada ao jantar (que nessa epnca
era por voltadas onze horas) e a ceia,quando ahavia,
era uma refei~aomais leve."Nessa epcca, a cheiro
pestilento a peixe frito em azeite ran~oso era
uma constante da zona do mal-cozinbado, na
parte baixa de Lisboa", explicouPaula Barcia,«A
zona do mal-cozinbado, que tambem incluimos
na ac~o de «Historia ao Vivo», seria ffi':1iS tarde
frequentada e muito do agrado de Camoes".

Aindumentanadas gentesdopovoconsistianuma
roupa simples, de Hisgrosseiras e Iinho.

Osiuxuosostecidoscoloridosvinham doOrientee
so estavam ao alcance da nobreza.

Na Ribeiradas Naus as pessoas ocupavam-sedas
mais diferentes larefas: haviaos que trabalhavam na
calafelageme na descarga dos bartos, havia os que
Irabalhavam nas velas, cordas enos, havia os que
carregavamaguapara as lavadeirasepara a confec~ao
do biscoito.Outrasactividadeseram desempenhadas
peloscosmografos,peloscartografos,pelosboticarios
e pelos soldados que mantinham na ordem aqueles
que nao queriam trabaJhar.E foramestes'o roteiro, 0
cenano e as personagens de urn dia no sec.XVIvivido
no actual Caisdo Sodre.

o futuro de ac~6esde "Historia ao Vivo"parece
estar asseguradopois0 interessequeescolase profes-
sores lem manifestado pode conduzir a cria~aode
laboralorios de Historia em algumas escolas. «Esta
ac~o nii~ e uma coisa isoladal", comenta Paula
Barcia. «E 0 resultado de um trabalbo multo
longo e exaustivo, po is as crian~ niio se prepa-
ram num dla para virem aqui numa excursao.
Tudo isto e 0 culminar do trabalho de um ano
leetivo inteiro. D3 muito trabalbo, mas vale a
'penal»


