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NA BIBLIOTECA COM A DR.ª VERA SINEIRO E LUCAS 

NOTA DE ABERTURA 

Prof. Alberto Alves 

“As vezes há mais alegria e provei-
to em ser jovem aos setenta anos 
do que ser velho aos quarenta” 
Oliver Wendell Holmes 

Este vai ser um ano muito impor-
tante para a nossa Universidade. 

Importante e de alegria pois 
vamos, finalmente, passar a utilizar 
um espaço cedido pela Câmara 
Municipal de Setúbal e no qual 
daremos continuidade às nossas 
actividades curriculares com maior 
eficiência e conforto, e menor des-
pesa. 

As novas instalações situam-se 
em pleno parque do Bonfim, a 
mais bela zona ajardinada da nossa 
cidade. 

Ficamos a ganhar com a transfe-
rência e a cidade vai ter um Bonfim 
mais alegre, com mais vida e mais 
cor. Serão trezentos alunos e cin-
quenta professores e, naturalmen-
te, alguns familiares e amigos que 
passarão a frequentar diariamente 
este parque. 

Aqui ficará instalado um centro 
de saber, local onde cidadãos 
seniores desenvolverão novos 
conhecimentos e aperfeiçoarão 
outros que já possuíam. 

Aí serão desenvolvidos ideais 
humanistas tais como a Liberdade, 
a Amizade e a Solidariedade. 

A porta estará sempre aberta 
para quem a nós se quiser juntar e 
compartilhar das nossas esperan-
ças e dos nossos projectos para o 
futuro. 

Sim, porque temos projectos. 

Uns já executados e outros em vias 

de conclusão através, por exemplo, 

do nosso Centro de Estudos Pós-

graduados, do Centro de Investiga-

ção Manuel Medeiros, da nossa 

Oficina de Poesia, da secção de              
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P - Quando chegamos à UNISETI, a pri-

meira pessoa que encontramos é a Dr.ª 

Vera. Como se sente nessa função de 

criar uma primeira boa impressão? 

R - Sou boa observadora e quando um 

potencial aluno se aproxima tento saber o 

que o trás à Instituição. Se é uma pessoa 

que quer fugir da solidão ou se pretende 

qualquer outra coisa mais específica, 

quais as suas motivações para poder suge-

rir o grupo de que deve fazer parte. 

Logo que possível trato as pessoas pelo 

nome, para criar mais  à-vontade, pois 

aparecem pessoas que não se prepararam 

bem para a reforma e têm receios, não se 

sentem enquadradas. 

Também há outras pessoas que julgam 

que na UNISETI se ministram cursos supe-

riores normais. Há que enquadrar as 

expectativas com aquilo que a Escola 

pode dar. 

P - Num espaço tão exíguo como aquele 

em que se movimenta, bate o coração da 

UNISETI. Tudo ali vai desaguar. Como é o 

seu dia de trabalho? 

R -  -  Como a maior parte das pessoas o 

meu dia começa logo pela manhã.  Tenho 

rotinas diárias que ocupam grande parte 

do tempo mas, do que gosto mesmo, é 

que todos os dias são diferentes, com 

projectos e ideias novas que tenho de 

colocar em prática. 

Sinto-me com liberdade de actuação den-

tro da minha esfera de competência e se 

da triagem dos assuntos surge algum que 

me ultrapassa , coloco-o superiormente e 

obtenho sempre resposta.  ( continua 

p.7)  

A entrevistada desta vez foi uma pessoa muito conhecida e que a 

todos conhece, na UNISETI, a Drª Vera Sineiro e Lucas 

Por uma questão de comodidade e porque era Sexta-feira, dia sem 

aulas, a entrevista decorreu fora do local de trabalho habitual. E foi 

à volta da mesa da biblioteca  que começámos por falar de coisas 

triviais, para  descontrair. Depois avançámos. 
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O  Q U E  É  A  D E M O C R A C I A ? 

A evolução da sociedade em Por-
tugal, resultou do processo de 
mudança social que trouxe a Revolu-
ção de Abril, que influenciou o esta-
belecimento da Democracia. 

Podemos dizer que o aperfeiçoa-
mento da democracia é uma história 
indeterminável e não o fim da histó-
ria, vai-se fazendo dia a dia, tentan-
do a sua estabilização no sentido de 
revitalizar a integração social dos 
conflitos estruturais, que podem 
levar a graves problemas. 

Tem de haver uma relação de 
equilíbrio de forças entre a socieda-
de civil e o Estado.  

A qualidade da Democracia passa 
pela democratização da própria 
sociedade. 

De resto, a redução processualista 
da Democracia não só a mitiga, 
como depaupera as funções de cida-
dania.  

Também a crise dos partidos, que 
foram criados para representar e 
orientar a opinião pública, surgem 
hoje ao sabor de ambiente externo, 
da pressão de associações e de gru-
pos, o que a torna pouco credível à 
sociedade civil. 

O conformismo da sociedade con-
tribui para a condenação da Demo-
cracia. 

Não basta reclamar ideias, não 
basta insistir em mudanças mais 
profundas, é indispensável mudar-
mos de atitude, sem isso tudo ficará 
na mesma 

É urgente criarem-se mecanismos de 
responsabilização politica para os titula-
res de cargos públicos e administrativos, 
incentivando a transparência.  

O reforço da cidadania é imprescindí-
vel porque a Democracia precisa de mais 
actores e menos espectadores.  

Se é certo que a Democracia é um 
sistema frágil, visto que para não renun-
ciar a si mesma, tem de assegurar espa-
ço e tolerância a todos, mesmo àqueles 
que são contra ela, isso obriga-nos a 
uma vigilância constante.  

Também a falta de transparência 
envenena a Democracia e, por isso, tere-
mos que exigir aos nossos representan-
tes políticas sérias e de igualdade. 

Também não são os partidos a essên-
cia da democracia mas sim a democracia 
a essência dos partidos. 

O sistema constitucional português 
não acolhe nenhum regime de controlo 
ideológico programático dos partidos 
políticos proibindo, no entanto, as orga-
nizações que perfilhem a ideologia fas-
cista. 

O nosso sistema eleitoral, comporta 
três consequências fundamentais: 

- Reforça o poder das direcções parti-
dárias e promove a subordinação do 
deputado ao partido; 

- Confere ao Governo, através do par-
tido ou partidos que o apoiam, um 
poder na direcção do Parlamento; 

Debilita os poderes da oposição no 
parlamento ou na vida pública. 

Temos, então, os conteúdos fundamen-
tais de Democracia, que são: 

CIDADANIA 

A cidadania é, portanto, um conjunto 
de direitos e deveres que nos assiste, 
quer na participação da vida pública, quer 
na eleição dos Órgãos representativos. 

Podemos, também, definir a cidadania 
como um status jurídico e político, 
mediante o qual o cidadão adquire os 
direitos como individuo (civis, políticos, 
sociais), bem como o pagamento dos 
impostos. 

REPRESENTATIVIDADE 

Não há Democracia se não houver livre 
escolha das pessoas que em seu nome 
desempenham o poder, o que é feito 
através do voto. 

LIMITE DO PODER 

Têm de ser definidos limites do poder, 
já que a democracia é essencialmente um 
sistema para impedir os abusos do poder. 

 

Cabe a todos nós (Mulheres e Homens) 
trabalhar em defesa de uma democracia 
plena, e nunca aceitar uma democracia 
resignada. 

 

Maria do Carmo Branco  

Aluna e Senadora da UNISETI 

 M I N E R V A 
Boletim da Universidade Sénior de  

Setúbal 
Av. Dr. Manuel de Arriaga, 6 r/c  

Setúbal 
Redacção: Alice Palhano, Carlos Santos, Etelvina Bigas, 

Lisete Ferreira. Sanches Antunes, Quaresma Rosa,  
Fotografia: J. Sanches Antunes,  

Quaresma Rosa. 
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POEMA 
 

Por vezes dava por mim 
A lamentar a hora em que nascera 
Como se p´ra além daquilo 
Que eu era 
Reinasse a felicidade e a riqueza 
E eu fosse uma ilha rodeada 
De dor e de tristeza 
  
Como se o céu, só fosse azul 
Para os outros; 
E os trinados dos pássaros 
Inaudíveis 
E não houvesse tão perfumadas flores 
A salpicar os campos de mil cores 
  
Então, um dia ergui-me 
Do abismo sombrio em que vivia 
Belisquei-me. 
Constatei que tinha no fundo uma missão: 
Honrar a hora em que nascera 
E dar uso total ao coração.  

 

ESTOU AGORA AQUI! 

 

(poema dedicado à estimada colega Milú) 

 

Lembrando todo o caminho 

percorrido a seu lado, 

as palavras não saiem 

para dizer o que sinto! 

 

Ao olhar para si, vejo 

a coragem e o amor 

que vi nos olhos de minha mãe. 

 

(Tanto carinho por todos !) 

 

Espero ter ainda 

por muitos e bons anos 

essa companhia, 

e toda a sabedoria que nos transmite. 

 

Um grande beijo do fundo do meu coração. 

 

 

"Em jeito de saudação ao regresso do Boletim "Minerva", vem o grupo que compõe esta disciplina deixar uma mensagem 
de boas-vindas, desejando que o Boletim se torne numa publicação habitual que nos traga sempre informação interessante 

deixando em todos os leitores a expectativa do próximo número. Muito nos honra o facto de termos sido convidados a 
preencher um espaço poético em tão digna publicação." 

Participação da Oficina de Poesia no Boletim 

O PRAZER E A PARTILHA 

Num destes dias, ao folhear um jornal semanal, deparei-me com uma pergunta feita a algumas figuras públicas, para satis-
fazer, penso eu, a curiosidade doentia e infantil duma parte dos leitores, mas com o fim de fazer propaganda a alguns res-
taurantes e concomitantemente aumentar a receita dos jornais. Poderíamos, por ventura, chamar ao artigo “Três em Um”. 
E a pergunta era: “qual o restaurante onde gosta de ir comer?” Pareceu-me, pelas respostas, que o critério seria, entre 
outros: o que está mais in, o que serve melhor, o que oferece melhores comodidades e sobretudo, o que recebe a gente 
mais bonita. Acha o leitor que pode ter acesso a este tipo de restaurante? Acha que é o leitor quem decide? Não é! Quem 
decide é o seu espelho. Vamos às respostas: Uns gostam de um restaurante porque é lá, que encontram o amigo «X», e lá 
está ele, o amigo (bonito, digo eu). Outros porque não perdem a oportunidade de degustar as especialidades do Chefe mais 
famoso de um dos restaurantes mais badalados. Ainda outros vão ao restaurante «Y» por saberem que fazem parte do 
número de clientes que são tratados pelo próprio nome.  

Percebi então que são várias as razões para que um mortal saia de casa a fim de se instalar num desses locais afamados, e 
a principal não é definitivamente o satisfazer uma das necessidades básicas. 

Noutro artigo do mesmo jornal li um texto que me fez descer à Terra, também eu já nas nuvens, embalada pela conversa 
mole que hoje em dia tanto se ouve da boca das pessoas que parecem viver num mundo diferente do comum dos mortais, 
com problemas diferentes dos nossos, ou, com maneiras diferentes de os resolver.    
O autor falava-nos da sua última aquisição: uma torradeira australiana, que não era de todo uma torradeira vulgar. No 
entanto qualquer pessoa podia ter uma torradeira igual até porque a marca fabrica torradeiras de todos os preços.  
diferença, dizia ele, é que a torradeira fazia tostas e torradas, que ele descrevia em pormenor desde o momento em que as 
introduzia naquela bendita máquina, até que de lá saíam. E elas saíam igualmente tostadas desde o interior até ao seu limi-
te, sem qualquer 

(continua p.6) 
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      AFRICA CENTRAL– THE COPPERBELT MINES –  MINAS DE COBRE - ZAMBIA  

    Antes e abandonarmos as via-

gens pelo Norte da Rodésia 

(Zâmbia), há uma que achei muito 

interessante que, suponho, irão 

gostar de conhecer: 

A visita às minas de cobre.  

   A Província de Copperbelt 

(Cintura de cobre), possui um jazi-

go de cobre de tal ordem grande 

que abrange cinco cidades:  Ndola, 

Kitwe, Chingola, Luanshya e Mufu-

lira,  estendendo-se até à Republi-

ca do Congo (antiga Katanga). 

    A mina escolhida foi a de Nkana 

a 1km de Kitwe. A escolha pesou 

pelo facto desta mina ser dupla-

mente explorada subterraneamen-

te e a céu aberto.    À chegada, os 

visitantes foram informados de 

que não seria possível visitar a 

mina subterrânea por esta se 

achar em actividade. No entanto, 

iríamos visitar a mina a céu aberto. 

Antes de iniciarmos a visita, foi nos 

dado assistir à projecção dum fil-

me sobre a mina subterrânea 

seguida de uma pequena palestra. 

Foi muito interessante observar a 

descida dos mineiros às profunde-

zas da mina; à segurança que 

lhes era imposta; o trabalho duro 

e difícil que exerciam; o barulho 

intenso do brocar  da  pedra dura 

com grandes brocas que iam 

sendo arrefecidas com jactos de 

água; ao carregamento das ro- 

chas em vagões e o seu transpor-

te até à superfície. O documen-

tário continuou com a apresen-

tação da refinaria de Mufulira e 

dos vários processamentos até 

ao arrefecimento das barras de 

cobre (aprox. de 1,30m de com-

primento) prontas para exporta-

ção. Por fim, o engenheiro que 

nos acompanhou falou um pou-

co da história de como tudo 

aquilo começou:  

As minas de Copperbelt 

Foi em 1895, que o escuteiro 

Americano, Frederick Russell 

Burnham, descobriu a existência 

de cobre na África Central. Bur-

nham conhecia bem os depósi-

tos de cobre de Montana e do 

Arizona dos Estados Unidos onde 

trabalhou. Foi esse conhecimen-

to que despertou a sua atenção 

ao ver a profusão de braceletes e 

bijutarias que os indígenas de 

Katanga usavam. Daí surgiu o 

seu interesse em saber donde 

este minério provinha e sobre 

esta descoberta disse Burnham: 

   “À cerca de 200 milhas a norte 

das cataratas do rio Incalla, e doze 

milhas de Kafukwe (Ed: agora 

conhecido como rio Kafue) e ainda 

no topo do planalto, encontra-se, 

provavelmente, um dos maiores 

jazigos de cobre do continente.           

Há anos que os indígenas 

extraem este minério, como se 

pode verificar pelas antigas reen-

trâncias  de terreno, o que ainda 

hoje acontece. O veio é extenso e 

estende-se até Katanga… Estes 

nativos, que extraem e manu-

seiam o cobre e o ferro, estando 

aqui estabelecidos, constituem 

um dos elementos necessários e 

fundamentais para o bom desen-

volvimento destas minas…”   

  A Mufulira mines possuí um 

concentrador; uma refinaria e 

uma fundidor. Produz 400,000 

toneladas de cobre por ano. A 

“Nkana Mine” é uma das maio-

res minas combinadas de África 

que é explorada subterranea-

mente  e a céu aberto. Já produ-

ziu 6,000,000 toneladas de cobre 

e a sua reserva subterrânea 

inclui 69,000,000 toneladas qua-

lificadas, 16,000,000 de tonela-

das de cobre e 98,000 toneladas 

de cobalto (dados actualizados). 

   Esta visita despertou a minha 

curiosidade e quis saber mais 

sobre este país. Por isso, passei  

muitas horas dentro da Bibliote-

ca de Lusaka a estudar e a pes-

quisar. Resumidamente aqui vai 

um pouco do que consegui 

saber: 

A história 

   Os primeiros estrangeiros avisi-

tar as tribos Africanas que viviam 

Coronation Square - Kitwe 
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                                           Nkana mines                                                     Lusaka—Capital da Zambia 

entre o Rio Zambeze e o Lago 

Tanganica foram os comercian-

tes Portugueses em 1798, vin-

dos de Tete. Chegaram até à 

capital onde vivia o chefe  da 

tribo, perto do Lago Mweru.  Foi 

nesta região que, meio século 

depois, em 1855, veio Livings-

ton explorar África. Aqui perma-

neceu até à sua morte  em 

1873, perto do Lago Bangwelu.  

   A Grã Bretanha, persuadido 

por Cecil Rhodes, estabeleceu o 

protecturado de Bechuanaland. 

O grande sonho de Cecil Rhodes 

era dominar todo o continente 

Africano e construir uma linha 

férrea do “Cabo ao Cairo.” Pon-

do em pratica o seus planos, 

começou por formar a “British 

South Africa Company” para 

proteger os territórios do Norte 

do Transvaal e do Estado Livre 

de Orange (onde estavam a 

explorar as minas de ouro). Na 

esperança de que  haveria mais 

ouro no Norte, apressou-se a 

obter uma concessão  sobre 

todos os minerais do Chefe 

Lobengula dos Matabeles, tribo 

muito dominante entre o rio 

Limpopo e Zambeze.  

   Contudo, os prospectores não 

encontram ouro na Rodésia do 

Sul mas, ficaram impressiona-

dos com o planalto que poten-

ciava ser boa para a agricultura. 

Todavia, esta concessão não 

lhes dava o direito de se apro-

priarem do território. Por isso, 

conjecturaram uma guerra con-

tra os Matabeles, supostamente 

em defesa dos Mashonas. O uso 

de metralhadoras e artilharia 

ajudaram a subjugar e destruir o 

poderoso império de Lobengula. 

   A BSAC continuou a prospec-

ção de minerais mais ao Norte, 

com a aquisição de concessões  

concedidas pelo rei Litunga 

(hoje Zambia).  

   Com a descoberta de cobre na 

Rodésia do Norte o seu desen-

volvimento foi fenomenal. Em 

poucos anos surgiram cidades 

modernas, com casas bem cons-

truídas, boas estradas, electrici-

dade, escolas, hospitais e aloja-

mentos modernos para os 

empregados nativos e para faci-

litar a exportação do cobre 

construiu-se as linhas férreas 

até aos portos de Lourenço 

Marques (Maputo) . 

   Em  24 de Outubro de 1964 o 

protectorado da Zambia ganhou 

a sua independência e as minas 

passaram a ser exploradas pela 

Zambia Consolidated Copper 

Mines, pelo  governo socialista 

As minas lucrativas subsidiavam 

as que incorriam em perdas. Por  

isso, não foi surpreendente 

quando em certa altura, o  Ban-

co Mundial e o FMI foram obri-

gados a intervir obrigando o 

governo a privatiza-las, passan-

do depois,  a serem exploradas 

por firmas Anglo-Americanas. 

Em 2009, a Glencore Mines Co., 

fechava as minas devido ao bai-

xo preço do cobre.  

   Recentemente surgiu o renas-

cimento da “Luanshya Copper 

Mines”  que começou a funcio-

nar em pleno, tendo como par-

ceiro maioritário (85%) a “China 

Nonferrous Metals Mining”.  

   Foi, através de um documen-

tário recente da TV que vi, estu-

pefacta, a maneira como os jor-

nalistas Ingleses foram expulsos 

ao tentarem entrevistar o direc-

tor no complexo industrial Chi-

nês. Mesmo assim, conseguiram 

filmar, com uma câmara oculta, 

a fúria e a maneira pouco curial 

com que foram confrontados. O 

ambiente dos trabalhadores 

não era muito acolhedor. 

      Decididamente a troca de 

patrões não beneficiou, em 

nada,  os nativos da Zâmbia.  

Etelvina Sales Bigas 
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A UNISETI lembra Luísa Todi 

No passado dia 9 de Janeiro assina-
lou-se a passagem dos 260 anos 
sobre o nascimento da Diva setuba-
lense: Luísa Rosa de Aguiar. 

Passou não só à história do canto, 
mas também à universal, como 
LUÍSA TODI, apelido conferido pelo 
seu marido, o rabequista (diz-se 
violinista) italiano Francesco Save-
rio Todi (casamento em 28 de Julho 
de 1769, tinha Luísa 16 anos!), ao 
tempo a trabalhar em Portugal 
como músico contratado. 

Nesta manhã de 2013, junto à glo-
rietta, houve deposição de flores, 
homenagem repetida, vai para 
muitos anos. Palavras de circuns-
tância e elogiosas marcaram a 
recordação da cantora. Na Bibliote-
ca apresentou-se, aos alunos da 
Secundária que a cantora patroni-
za, livro juvenil sobre o percurso de 
vida desta incrível Mulher. À noite, 
no teatro que leva o seu nome há 
muitos anos, e se vai renovando 
física e culturalmente, a 
“população das artes” presenteou 
a “população espectadora” com 
um musical baseado na vida da 
nossa Luísa. 

E a UNISETI? 

A UNISETI, por intermédio da sua 
disciplina Conhecer Setúbal, evo-
cou esta data com a música popu-
lar e os seus instrumentos numa 
brilhante exposição/interpretação 
do músico setubalense Albano 
Almeida. 

Exposição acompanhada, não só 
pelos “instrumentos” mais popula-
res, quer na percussão (reco-reco, 
“pinhas” que se tocam, etc.), como 
nas guitarras (violas) portuguesas: 
a braguesa, a campaniça e ainda as 
formas diversas de tocar o cava-
quinho. Tudo na perfeição pelo 
nosso palestrante. 

Aula do agrado dos participantes e, 
sobretudo, a homenagem e a 
recordação possível do nosso 
maior símbolo da música erudita. 

É interessante recordar que a famí-
lia Aguiar tinha casa, segundo a tra-
dição, na estrada que dava acesso a 
uma das saídas da Vila, agora rua 
da Brasileira (Troino). Deixou a sua 
habitação, após o terramoto de 
1755, indo estabelecer-se na capital 
(por volta dos anos sessenta desse 
século?). Contaria, talvez, a nossa 
Luísa, pouco mais de cinco anos, 
nunca regressando à sua terra 
natal. 

Mas Setúbal jamais a esqueceu. 
“Apropriou-se” de tal modo do seu 
nome, figura e modelo de Mulher, 
conferindo-lhe e perpetuando o 
seu nome, quer em artérias – a 
mais importante – ou em designa-
ção de empresas privadas, sem 
esquecer patronímia de Escolas e 
Festivais ou Concursos de Belo Can-
to. 

A cidade sabe ser grata a quem o 
merece! 

A UNISETI vai cumprindo, sempre 
que pode, a sua missão de preser-
vação e divulgação de valores 
nacionais e, em particular, da Cida-
de. 

Quaresma Rosa 

O PRAZER E A PARTILHA (continuado p.3) 

de qualquer pessoa normal, mesmo até dos feios e desgrenhados que somos, quase todos, quando acordamos, 

ainda antes do espelho nos descrever aquela resposta triste, decepcionante mesmo para a madrasta da Branca 

de Neve. Na verdade, a essa hora do dia, qualquer um de nós ficaria satisfeito com uma dessas torradas e uma 

bica.  

Como eu fiquei reconfortada com aquele artigo. Que bom perceber que há gente que valoriza o prazer e a parti-

lha das pequenas coisas. Exemplo do autor do texto que, com a companheira, divide pão e uma chávena de chá. 

Maria Lisete Ferreira 
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 NOTA DE ABERTURA 

(Continuado p.1) 

2013, assim o esperamos, será um ano feliz para a grande comunidade que é a UNISETI. 

Desde já muito obrigado, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal!  

Um Bom Ano para todos! 

Professor Alberto Alves 

ENTREVISTA  (Continuado p.1) 

O facto de me verem só, na Secreta-

ria, não quer dizer que me encontre 

desamparada. A figura do Reitor, Dr. 

Brissos, sente-se sempre presente, o 

que é muito animador.   

Depois há todo aquele trabalho roti-

neiro e repetitivo  dos recebimentos, 

pagamentos, gestão das contas cor-

rentes. O apoio aos professores é 

também uma tarefa importante da 

Secretaria, na preparação de visitas,  

obtenção de materiais, avisos diver-

sos. Não agendar aulas para as 

Sextas-feiras foi muito bom, pois 

permite  preparar a semana lectiva 

seguinte com alguma calma. 

P - Certamente que nem tudo terá 

sido fácil.  Que atitudes ou compor-

tamentos menos bons se lhe têm 

deparado? 

R -  Bem, de um modo geral as pes-

soas tem sido de fácil trato. Posso 

dizer que nos nove anos que aqui 

estou só tive  uns dois ou três casos  

que não consegui superar  as contra-

riedades.  Gerir pessoas e conflitos 

nem sempre é fácil, mas estamos 

aqui para servir e para isso é preciso 

chegar ao outro. É muito importante 

que tudo fique muito bem esclareci-

do à partida para evitar possíveis 

complicações . 

P - Tem sentido casos de incom-

preensão no desempenho do seu 

trabalho? 

R - Quando comecei a trabalhar na 

Escola, tive que partir do zero. Hou-

ve uma grande evolução de que só 

os mais antigos se apercebem. Os 

alunos mais recentes, por vezes, 

pensam que um projecto desta 

dimensão nasceu assim mesmo e 

não têm a ideia de que tudo funcio-

na na base do voluntariado, com 

uma única excepção, que sou eu,  

que aqui estou a tempo inteiro. Mas 

é uma questão de  abrir canais de 

comunicação, para evitar situações 

críticas. 

P - Para além do trabalho da Secre-

taria dá aulas. Depois há a casa, a 

família. Parece que fica com pouco 

tempo de sobra. Quando a disponi-

bilidade lho permite o que é que 

gosta de fazer para si? 

R - Quando chego ao fim do dia faço 

uma retrospectiva do que se passou 

e penso: será que dei resposta a 

tudo? Uma coisa que me aflige é ver 

que um aluno chega à Secretaria e 

vai-se embora sem ter colocado o 

assunto que trazia, porque estão 

outras pessoas para atender. Tento 

sempre recuperar estas situações. 

Vivo muito para o trabalho , é o meu 

hobby, por vezes retira-me tempo 

que gostaria de dedicar à família, 

mas cá vou conciliando as duas 

áreas. 

De qualquer modo gostava  de poder 

ler mais, fazer investigação na área da 

Sociologia da Família. Também gosto dar 

lugar ao meu lado criativo e explorar 

técnicas de artesanato.  

P - Já que estamos a falar de si, uma 

pergunta que parece que já fizeram 

a Bocage: diga-nos quem é e donde 

vem?  

R - Bem, sou uma jovem de trinta e 

dois anos, nascida e criada em Setú-

bal. Sou licenciada em Investigação 

Social Aplicada e já fui voluntária na 

APAV, na ACM/YMCA. Presentemen-

te dou a minha contribuição voluntá-

ria ao projecto SOS Criança. Gosto 

de trabalhar com pessoas seniores, 

com as quais sempre estou  a apren-

der, mas também é muito gratifican-

te partilhar algum do meu conheci-

mento, especialmente quando dou 

aulas de informática a pessoas que já 

tinham posto de parte a ideia de uti-

lizar tal instrumento.  

P - Uma última pergunta: há alguma 

coisa que ainda não fez e que gosta-

ria muito de fazer? 

P - Ah! Essa pergunta. Pois é, gostava 

muito de continuar a estudar, fazer 

um mestrado. Mas não há tempo 

que chegue. Mas um dia chegará, 

espero! 

E assim chegámos ao fim de mais 

uma entrevista, que mais  não foi 

que uma agradável conversa  limita-

da pelo espaço e sempre pelo tem-

po. 

Agradecemos à Dra. Vera ter-nos 

dispensado algum do seu escasso 

tempo e desejamos que as suas aspi-

rações se cumpram como é seu 

desejo. 

 Muito obrigado 
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SENSAÇÕES 

Finalmente o mar... 

 Gosto muito de passear ao 

longo do cais da minha terra. Gosto 

ainda mais de caminhar na praia, de 

manhã cedo, quando a maresia é 

mais forte e a areia que o mar afa-

gou durante a noite está lisa. Posso 

olhar para trás e ver a minhas pega-

das, perseguindo-me, invejosas.  

 Mas o que eu gosto mesmo 

é de olhar o mar. Sim, olhar o mar 

não é ver o mar, porque ver o mar é 

avaliar a altura das ondas, a tempe-

ratura da água, a quantidade de sal, 

a cor da água, eu sei lá. Olhar o mar 

é outra coisa, tem aquilo tudo mais 

o sonho. Aquele sonho que há sécu-

los nos atormenta quando olhamos 

para o mar e para aquela linha de 

curva tão suave, lá longe, onde o 

céu se afunda e o mar se alevanta. 

 Já quase todos sabemos 

hoje, mais ou menos, o que está 

para lá da linha do horizonte, mas o 

sonho perdura na memória colecti-

va de um povo que fez do Sul o seu 

desígnio e, para sul, o mar. 

 

 Uma organização onde tra-

balhei alguns anos, tinha o louvável 

hábito de proporcionar um período 

de férias junto ao mar a crianças de 

outras instituições do seu universo, 

localizadas no interior do País, se se 

pode falar de interior de um país 

com pouco mais de cem quilómetros 

de largura. A bem - dizer, Portugal só 

deveria ter litoral.  

 Ora, em dada ocasião, 

calhou a um grupo de crianças de 

Mirandela o prémio de umas férias 

na praia. 

 Podemos imaginar uma via-

gem de autocarro de Mirandela a 

Vila Nova de Santo André, adivinha-

remos o cansaço de muitas horas de 

estrada, mas mesmo assim, à chega 

e antes de se encaminharem para o 

local de alojamento foram todos "ver 

o mar".   

 Raros o tinham visto antes e 

a todos alguém deve ter dito e expli-

cado que o mar é muito grande e 

que toda aquela água cerca os conti-

nentes.  E que o Infante  tutelou uma 

escola em  Sagres onde os navegado-

res  aprenderam a ciência  de marear 

para a conquista do mar oceano.

 E também que somos um 

povo de marinheiros e que desde o 

início da nacionalidade fomos atrí-

dos pelo mar, numa busca de afirma-

ção colectiva. 

 Mas aquela linha do horizon-

te, lá longe,  tem qualquer coisa de 

misterioso e  inexplicável, que as 

palavras não conseguem traduzir. Só 

olhando e sentindo. 

 Então, regressados de ver o 

mar, os meninos dirigiam-se em 

algazarra, como não podia deixar de 

ser, para os alojamentos. Mas um 

deles, abandonou o grupo, correu 

para o telefone e quis telefonar para 

a mãe. Satisfeita a vontade, o meni-

no, numa tremenda excitação, agar-

rou no telefone e disparou: “ mãe! 

fartámo-nos de andar de autocarro 

mas finalmente conseguimos encon-

trar o mar! “. 

 Encontrar o mar. Que coisa 

maravilhosa que o menino fez, 

encontrou algo que um povo inteiro 

perdeu e parece ter desistido de 

encontrar, como se o tivesse perdido 

para sempre. 

 Fiquei a pensar nas palavras 

do menino e a imaginar outros meni-

nos, que nunca viram o mar e não 

tiveram a sensação de sonhar para 

além do horizonte, a ouvir professo-

res falando da epopeia marítima dos 

Portugueses. Não faz sentido. 

 

J. Sanchez Antunes 


