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Hist6ria ao Vivo - Museu de Setubal

(Capitulo 13 do livro de Ana Duarte: Educaf80 Patrimonial: Guia

para professores, educadores, monitores de museus e tempos

Iivres, Texto Editora, Lisboa, 1993, pp. 70-77, sobre «Anima<;ao de

Monumentos - «Hist6ria ao Vivo»», onde 0 projecto do Museu

Setubal ilustra 0 que deve ser uma accao deste tipo).
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DUARTE, Ana, Educa~iio Patrimonial: Guia para professores,

educadores, monitores de museus e tempos livres, Texto Editora,

13. ANIMA<;Ao DE MONUMENTOS
- «H ISTORIA AO VIVO»

o Projecto Hist6ria ao Vivo - Setubal/Maio de 1988, «Um dia de Dezembro 1640
no Castelo de Sao Filipe» nasceu no Col6quio APOM 1986, que teve lugar em Faro. Na
sequencia da apresenta~ao e discussao dos projectos Living History realizados em In-
glaterra e no Brasil, os participantes no Col6quio elaboraram oito diferentes propostas
de anima~ao de monumentos ou espa~os de interesse hist6rico ou patrimonial da ci-
dade de Faro e arredores. Findo 0 Col6quio, e no rescaldo do impacto produzido pela
riqueza e variedade das propostas - muitas das quais foram apresentadas numa ex-
posi~ao -, a equipa inglesa que se havia deslocado a Faro para apresentar os projec-
tos Living History e a APOM chegaram a conclusao de que seria de todo 0 interesse
implementar um projecto dessa envergadura pr6ximo de Lisboa, num monumento his-
t6rico que estivesse ligado a acontecimentos relevantes da Hist6ria Nacional e com hi-
p6tese de liga~ao a conjuntura internacional da epoca. Por outro lado, considerava-se
que a experiencia de anima~.ao educativa do Museu de Setubal - que havia sido
apresentada no Col6quio - garantia a capacidade de organiza~ao indispensavel para
a concretiza~ao de um projecto dessa envergadura. Escolhida a entidade organizadora
e definida, por extensao, a regiao em que se iria operar, seguiu-se a escolha do monu-
mento. A regiao dos tres castelos (Palmela, Setubal, Sesimbra) e, de ha longa data,
itinerario turistico consagrado 'e ponto de passagem obrigat6ria de visitas escolares da
regiao de Lisboa e Setubal. Todavia, 0 grau de aproveitamento cultural e educativo das
visitas feitas aos tres nucleos monumentais que dao nome ao circuito turfstico e prati-
camente nulo, reduzindo-se quase sempre ao passeio e desfrute acrftico da paisagem
envolvente e dos monumentos visitados a pressa.

Oaf que se impusesse a repensagem dessas vistas no quadro de um projecto de tipo
Living History que, por fases a estabelecer ao longos de varios anos, viesse a abranger
os tres Castelos, com programas distintos: a ocupa~ao mu~ulmana e a Reconquista
Crista (Sesimbra), a investidura de um cavaleiro de Santiago no seculo XVI (Palmela),
a Restaura~ao da lndependencia Nacional em 1640 (Setubal).

Por comodidade de meios,. come<.<ou-sepor Setubal, 0 que implicou igualmente 0

tratamento de uma epoca hist6rica que, para alem de mais pr6xima, permitiu a abor-
dagem das ramifica<.<6esinternacionais dos acontecimentos evocados. Este factor foi
decisivo na escolha do ponto de partida, uma vez que se pretendeu um relacionamen-
to mais estreito entre comunidades portuguesas e inglesas que estivessem envolvidas
em projectos analogos. (0 Projecto de Palmela teve lugar em 1989; s6 nao se realizou
o de Sesimbra.)

,to.. Apresentado 0 projecto ao British Council, a Camara Municipal de Setubal - que
.......,

assegura a gestao do Museu de Setubal - e a Regiao de Turismo de Setubal, foi 0

mesmo aprovado de imediato, seguindo-se diversas diligencias para concretizar as for-
mas de apoio prometidas por outras entidades, como a Funda~ao Calouste Gulbenkian.

A 26 de Outubro de 1986, numa sessao de apresenta~ao de experiencias Living
History organizada nos Pa~os do Concelho de Setubal, para a qual foram convidadas
todas as escolas da cidade, tendo estado presentes mais de trezentos professores, foi
anunciado publicamente 0 projecto. A Escola Superior de Educa~ao do Instituto Politec-
nico de SetUbal integrou-o no seu programa de actividades para 0 bienio de 1987-88,
associando a iniciativa os Nucleos do Meio Fisico e Social e de Movimento e Drama.

Professores de todos os graus de ensino da cidade de Setubal integraram os grupos
de trabalho que levaram a cabo 0 projecto.

Entrando mais especificamente na sua caracteriza~ao, importa agora definir a epo-
ca hist6rica «revisitada», bem como 0 monumento que foi palco do acontecimento.

o Castelo ou Fortaleza de Sao Filipe foi mandado construir por Filipe II, em 1582,
quando 6 monarca, durante a sua estada em Portugal, visitou a entao vila de Setubal.

A visita do rei de Castela e de Portugal a progressiva povoa~ao da foz do rio Sado
. destinava-se, par um lado, a desarticular a oposi~ao existente na vila ao seu governo
(Setubal fora um dos centros que aclamaram 0 Prior do Crato) firmando a autoridade
da Coroa e dos seus partidarios e, par outro lado, a assegurar a defesa do principal
porto de exporta~ao de sal. Um dos engenheiros militares que acompanharam Filipe II
- 0 Capitao Giacomo Fratino ou Filipe Terzi - execu,tou, na ocasiao, a mais antiga
planta conhecida de Setubal. Nela se mostra que 0 objectivo era 0 estudo das defesas
da barra do Sado. Pensava-se, entao, na constru~ao do Castelo de Sao Filipe a beira
do estuario (onde, mais tarde, se implantaria a Fortaleza de Albarquel). Contudo, pou-
co tempo depois, optar-se-ia pela actual implanta~ao, certamente para assegurar a du-
'pla fun~ao de fortaleza de refor<;o da defesa da entrada do Sado (<<dobrando» a
fortaleza do Outao) e de Castelo da Vila, onde se instalava 0 poder militar que contro-
lava Setubal.

E de 8 de Junho de 1594 0 desenho de Filipe Terzi que representa a planta do Cas-
telo de Sao Filipe, hoje no Arquivo de Simancas, em Espanha. Nele- e no corte execu-
tado na mesma epoca mostra-se, com nitidez, a planta do ediffcio e a sua implanta~ao
no acidentado terreno: uma estrela irregular de seis pontas, com um avan~ado sobre a
linha da margem, tendo ao centro as dependencias destinadas a guarni~ao, servidas
por uma complexa rede de subterraneos. Apesar das vicissitudes sofridas pela fortale-
za no seculo passado e da sua adapta~ao presente a Pousada, 0 monumento conserva
notavelmente as caracteristicas originais.

Nao foi a epoca de funda~ao e constru~ao do Castelo que se procurou reconstituir,
mas sim um periodo fundamental na transferencia de poderes de que 0 Castelo foi
palco: a Restaura~ao de 1640, periodo em que a Fortaleza mantinha ainda perfeita
operacionalidade.

Durante 0 periodo filipino, Setubal cresceu em termos de alargamento do espa~o ur-
bano e de importancia comercial. Oaf que, logo ap6s a Restaura~ao, se tenha procura-
do dotar a vila de novas defesas para a constru~ao das quais 0 povo se prontificou a
contribuir, 0 engenheiro militar frances Joao Gilot desenhou uma planta da vila, em
1641, com 0 estudo de implanta~ao da nova cintura ge muralhas. Nota-se 0 enorme



crescimento da povoar;:ao para Ocidente, aproximando-se do morro em que se implan-
ta 0 castelo de Sao Filipe, 0 de mais antiga fundar;:ao em Setubal.

Logo ap6s a noticia da queda do governo filipino, em Lisboa, a popular;:ao da vila de
Setubal, cuja hostilidade ao poder usurpador nao tinha sido abafada e, pelo contrario,
ganhara largos apoios ao longo da decada de 30 (apesar das razias feitas pelo Santo
Oficio na «gente da Nar;:ao», nos primeiros meses de 1640), cercou 0 Castelo e obri-
gou a rendir;:ao da guarnir;:ao inimiga, substituindo-a depois por tropas fieis ao poder
restaurado.

Foi neste ponto - algures em Dezembro de 1640 - que fomos «surpreender» a-
Hist6ria, transportando alunos e professores das escolas de Setubal de 1988 para as
tarefas de reorganizar;:ao da vida interna de um Castelo seiscentista ap6s uma revo-
lur;:ao nacionalista.

Acompanhado este processo de «aprender fazendo», em que as crianr;:as do 1° ana
do Ensino Primario e dos dais anos de Cicio Preparat6rio foram integradas (dez grupos
de actividades diferentes, cada um com dez crianr;:as dirigidas par monitores que po-
diam ser professores ou estudantes de Hist6ria do Ensino Complementar), um enredo
unificou as distintas acr;:6es e tornou mais explicitas as relar;:6es polfticas, socia is e
econ6micas que estavam em jogo na epoca, na cidade, no pais e no mundo com que
Setubal estava em ligar;:aodirecta (Holanda, Inglaterra, Brasil).

Os dez grupos definidos foram:
1. Cozinha/Gastronomia
2. Texteis (confecr;:ao de estandartes e bandeiras)
3. Latoaria
4. Cestaria
5. Escrita de missivas
6. Sentinelas e manobras militares
7. Carpintaria
8. AbastecirT)ento de v[veres e de outros materiais
9. Abastecimento de agua e limpezas

10. Olaria

Equipas responsclveis e suas tarefas:

Foram tres as equipas responsaveis que se organizaram a partir de um plenario de
professores realizado no Museu de Setubal, em que esteve presente a Escola Superior
de Educar;:ao, atraves de alguns dos seus membros.

A I." equipa, cujo responsavel foi 0 Conservador do Museu, trabalhou nos arquivos
de Setubal e Lisboa, a fim de ser feito um levantamento cientificamente correcto que
nos mostrasse a sociedade setubalense e a rede de relar;:6es econ6micas e politicas
entre Setubal e a exterior, no seculo XVII, alem dos cargos politicos e a hierarquia dos
mesmos dentro da cidade e,' consequentemente, esclarecesse sobre a seu poderio eco-
n6mico e politico.

A 2.a equipa, cuja responsavel foi a Chefe do Servir;:ode Extensao Cultural do Mu-
seu de Setubal, teve a seu cargo fazer 0 levantamento do vestuario, gastronomia, acti-

.t-.. vidades artesanais, armaduras, armas de guerra, texteis, manobras militares, latoaria,
CO
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cestaria, etc., nas bibliotecas de Lisboa e Setubal especializadas em alguns dos te-
mas, como e 0 caso do Museu Militar, Museu do Traje, Biblioteca Nacional, etc. Este
grupo tambem tratou da dramaturgia da cena que as crianr;:as vivenciaram, contactan-
do para isso com 0 TAS e a ADC de Setubal. Por fim, contactaram as empresas locais
e Bancos afim de recolher os subsidios, quer em material quer em dinheiro, para a
execur;:aodo projecto.

a 3.° grupo, cujos responsaveis foram os professores da tscola Superior de Educa-
r;:aoda area do Meio Fisico e Social e de Movimento e Drama, coordenou a elaborar;:ao
de materiais de apoio para as professores e crianr;:as das escolas baseados em dados
recolhidos pelos outros grupos. Materiais esses que se destinaram a fase de prepara-
r;:aoda visita e a fase de p6s-visita (avaliar;:ao).

Alem destas tres equipas, tivemos a colaborar;:ao privilegiada do grupo de especia-
listas ingleses que tem levado a cabo as projectos de Living History em Inglaterra e no
Brasil, que de toda a realizar;:ao elaboraram, no final, um diaporama, a semelhanr;:a do
que foi feito para os casos anteriores.

Deu 0 seu apoio a formar;:ao de monitores 0 Centro Artistico Infantil da Fundar;:ao
Calouste Gulbenkian.

Patrocinadores:

as patrocinadores deste projecto foram: 0 Museu de Setubal e a Camara Municipal
de Setubal; a Associar;:ao Portuguesa de Museologia (APOM); a Regiao de Turismo de
Setubal/Costa Azul; 0 British Council; a Associar;:ao de Comerciantes do Concelho de
Setubal, 0 TAS, a ADC, e as empresas da regiao.

Guiao do projecto:

09h30 - Chegada das crianr;:as participantes - 100 (3 turmas, aproximadamente)
- Vestem-se e integram-se nos grupos de trabalho

10hOO - a Sargento-Mor recebe-os, divide-os por tarefas domesticas e militares e
anuncia 0 trabalho do dia:
1 - reorganizar a vida do Castelo e preparar a instalar;:ao do novo Go-

vernador Militar e da sua familia;
2 - preparar 0 envio de bandeiras e de uma mensagem para 0 Brasil

acompanhando um carregamento de sal.
as grupos iniciam os trabalhos, de acordo com 0 elenco de tarefas
ja definido.

llhOO - Chegada do novo Governador Militar, Joao Gomes da Silva, e de sua fa-
milia, que saD recebidos pelo Sargento-Mor, pelo Comandante do Terr;:o,
por um Vereador da vila de Setubal e pelos soldados e criados.
Danr;:a de Ciganas a chegada (participar;:ao da Academia de Danr;:a Con-
temporanea).
Entretanto, decorre um mercado exterior (participar;:ao dos alunos do
Curso de Teatro Unificado) para venda de produtos e abastecimento do
Castelo.

Ate 12h30 - J. Gomes da Silva inspecciona as instalar;:6es,os trabalhos e 0 Mercado .



12h30 - Almoc;o
(Do is ou tres tipos de refeic;ao foram confeccionados - para a familia do
novo Governador, para os soldados e para a criadagem).

13hOO - Apos 0 almoc;o, rotac;ao das crianc;as nos grupos de trabalho.
o mercador ingles chega a porta do Castelo e pretende falar com J. Go-
mes da Silva. Traz consigo um lingua (interprete). G. da Silva esta muito
ocupado e nao 0 quer receber. 0 lingua tenta subornar os guardas para
chegar a Gomes da Silva.
o ingles clama ter sido enganado na Alfandega de Setubal. Silva ouve-o
e manda-o para a Castelo; pede para ouvir 0 Juiz de Altandega e consul-
tar os registos.

14h15 - Juigamento, com a presenc;a dos representantes das autoridades e do
queixoso, com decisao favoravel a este e condenac;ao dos corruptos ao
servic;o dos interesses castelhanos.

14h45 - Um capitao portugues de partida para a Brasil, com um carregamento
de sal, recebe as bandeiras e os documentos oficiais que tem de ser en-
tregues no Brasil.

15hOO - Partida do Capitao.
15h 15 - Partida da Familia de Joao Gomes da Silva para Setubal, porque 0 Caste-

lo ainda nao esta pronto para os receber.
15h30 - Falando aos criados e soldados, Silva agradece a colaborac;ao e pede para

regressarem.
16hOO - Depois de se despirem e arrumarem os aderec;os, as crianc;as e as jovens

regressam a Setubal.

o projecto teve a durac;ao ,de um mes e participaram nele 3.000 alunos de todos
os graus de ensino e 320 professores, numa vivencia diaria media de 120 crianc;as e
jovens.

16 de Dezembro de 1640 na Forlaleza de S. Filipe

(Selubai, Projecto «H isl6ria ao Vivo". 1988)

T

Anos 20 em Selubal
(Projeclo «Hisl6ria ao Vivo», 1991)

Anos 20 em Selubal
<Projeclo «Hisl6ria ao Vivo-, 1991)

No seguimento deste projecto, muitos ou-
tros se realizaram, tomando alguns as ca-
racteristicas de animac;ao comunitaria e nao
de Historia ao Vivo, porque houve a par-
ticipac;ao da populac;ao. Salientamos aqui
alguns exemplos de projectos que cumpri-
ram, em plena, a metodologia do projecto
de "Historia ao Vivo" (espac;o historico ade- .
quado ao facto historico sem vestfgios' ostensivos e perturbadores de_contemporanel-
dade; rigor no vestuario, materiais e actividades a desenvolver; refelc;oes conf~cclona-
das no local por professores e alunos, tendo em atenc;ao a gastronomia da ~poca, e
sanitarios adequados a vivencia historica; ausencia de espectadores): a Investldura de
um cavaleiro da Ordem de Santiago no Castelo de Palmela; a terceiro casamento de
D. Manuel I, no Crato; a integrac;ao da vila de Campo Maior no reino de Portugal, no
tempo de D. Dinis, e uma Matine Danc;ante nos anos 20/30, em Setubal.



Em 1599. aquando da dellagra,ao da Pesle Pe-
Quena em -6etubal, Filipe II de Espanha aumenlau a tri-
bUlac;ao, flagelando ainda mais a populac;ao ..•...arde-
nau pois. aos oficiais da Camara, que lanc;::assem mais
um real er:ncad a arratel de carne e em cada canada de
vinho, cujo produlo r8verteria ao tratamento·dos doen-
les e empestados.

Em 1614, deliberou a Camara alraves de Postura,
Que as moradares e vi.zinhos de Setubal "compra$sem
cousa alguma aos soldados castelhanos ou portugue·
ses que S8 achassem na vila, ou guarnecendo as For-
talezas e taberneiros ou tendeiros",

Par. asia epoc8, os habilantes de Setubal ainda
naD S8 haviam habituado aD convivio com Castelha~
nos, pelo que arcavam com 0 encargo do abololamen-
to da tropa em suas casas, encargo cada vez mais
odioso.

Conslantemente, e pove Selubalense se envelvia
em rixas com os sotdados espanhois aQui alojados, os
quais muitas vezes invadiam propriedades rurais, en-
trando nas vinhas e hortas. destruindo-as e agredindo
as proprietarios.

o Abololamenlo das tropas castelhanas nas ca-
sas setubalenses, para alem de provocar mau estar,
obrigava aquetes que pertenciam ao Castelo de S. Fili-
pe a pagar renda, ° que raramente era cumprido.

Sopas de queijo de caldo de vacca.

Coza·fe com vacca hum payo, e depois de cozido,
ponha-fe a esfriar, faya-fe hu paO'em lalias groffas. po-
nhao-fe em hum pralo untade de manteiga de vacca, e
por lima dellas 0 payo leito em lalhadas, por lima def-
las talhadas ponhao-fe oulras lalias de pao, e fobre el-
ias lutanos de vaca, e affim fe va enchen do a prato:
como eftiver cheyo, lancern-Ihe 0 caldo, efcallado pri-
meiro meya duzia de ovos nelle, as quaes fe parae a
corar, e linalmenle fobre tudo ponha-fe hua capetta de
lodos o~ cheiros •.e par fJma delles lancemlhe a gordu·
ra, para Que lame 0 fabor des cheiros: lica hum born
prato defta forte; e mande-fe a meta:

Ira ser confeccionada uma versao desla receita,
no decorrer das Actividades do Projedo Hisl¢ria ao Vi-
vo, que tera lugar no Castelo de S: Filipe. durante 0 mes
de Maio.

°ARTE DE COZINHA
Domingos Rodrigues
1.a ed. 1680

Quando da morte do Cardeal O. Henrique, os ra-
pazes de Lisboa, Sanlarem e oulras vilas, canlavam
pelas fuas esla Quadra:

"Viva El-Rei D. Henrique
Nos Internos muitos anos,
Pois deixou em testamento
Portugal aos Castelhanos."


