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1 . lntrodução

A Assembleia Distrital de Setúbal ao iniciar um novo mandato - 2014-

-2017 temno seu horizonte um conjunto de situaçoeslapreensões que

devem, obrigatoriamente, merecer a nossa reflexáo.

Estamos perante um igual período de vida autárquica, semelhante

aos municípios que integram esta Assembleia e de um modo geral

ao poder local democrático, que rrive uma pressâo constante quer

do ponto de vista ünanceiro, acrescido de mais responsabilidades e

competências, quer pelas sucessivas alterações legislativas que criam

constrangimentos ao funcionamento normal dos municÍpios e juntas

de freguesia.

Tâmbém o "novo mapa" das freguesias, fruto duma dita lógica de

melhor servir as populações, aumenta o risco de perder uma das

suas grandes úrtudes, ou seja o grande valor da proximidade com as

populaçÕes.

Neste contexto de vida autárquica, não podemos ficar indiferentes

quando se anuncia o esvaziamento das Assembleias Distritais.

Na realidade a seu tempo saberemos como e para onde queremos

caminhar!

Mas para além da natural expectativa em que nos encontramos, não

podemos contudo deixar de sublinhar e afirmar o papel que esta

Assembleia Distrital tem desempenhado na dinâmica do distrito
de Setúbal com particular evidencia à projecção e valorizaçáo do

MAEDS, Centro de Estudos Arqueológicos - CEA, serviço educativo

e as consequentes publicaçóes, que ao longo de 4 décadas são uma

referência a nível nacional e internacional.

É igualmente oportuno realçar o quanto têm sido importantes

as parcerias, com entidades públicas e privadas, a realizaçáo de

seminários, congressos e encontros temáticos, na consolidaçáo e

projecção de um Museu cuja dinâmicâ tem sido assumida com grande

qualidade, prestígio, inovaçâo e criatividade.

Importa igualmente realçar o trabalho, iniciado após o 25 de abril

e que ao longo dos últimos 40 anos se tem afirmado e consolidado,

fruto da nossa coesão regional e a favor duma identidade cultural que

se coustrói em cooperação com o poder local de abril.

A perspectiva de trabalho da Assembleia Distrital não está

obviamente dissociada da actual realidade económica e financeira
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registamos dos Municípios de Santiago do Cacém, Alcácer, Selxal e

Alcochete, deve ser apreciado numa lógica regional e em cooperação

intermunicipal. Porém os procedimentos a tomar em conta com os

respectivos municípios devem ser concertados individualmente e de

forma responsável.

Acreditamos que esta Assembleia Distrital pode defender um conjunto

de objectivos estratégicos a perseguir no próximo quadriénio:

. Projetar o museu a nível nacional e internacional

- Sensibilizar empresas e instituições para o valor histórico e cultural

do Museu;

- Concluir e valorizar publicamente o espaço arqueológico da "Casa

dos Mosaicos Romanos".

. Dotar o Museu de novas instalações valorizando o seu cont€údo e

o seu espólio

- Pugnar pela melhoria das instalações e dos respectivos edifícios;

- Desenvolver esforços no sentido de concluir e valorizar o património

afecto à Assembleia Distrital.

. Reforçar a cooperaçâo entre as diferentes estruturas museológicas

municipais, existentes no distrito
- Edição de livros de investigaçâo e publicitar artigos considerados de

valor cientÍfico;

- Desenvolver trabalhos de investigação arqueológica em parceria

com os municípios e outras instituições congéneres;

- Optinrizar o trabalho a realizar pelo museu no desenvolvimento de

projetos de investigaçáo.

. Reduzir a dívida à Assembleia Distrital de Setúbal

- Persuadir os Municípios com pagamentos em atraso perânte um

caderno de compromissos a assumir entre a Assembleia Distrital e a

respectiva Câmara Municipal.

. Assegurar uma gestão criteriosa e equilibrada dos recursos

humanos e financeiros disponíveis

- Executar o plano de actividades de 2014, que visa essencialmente

promover e estimular a coesão sociocultural regional com base

na mobilização da herança patrimonial comum, ao serviço do

desenvolvimento cultural, educativo e turístico.

Odete Graça
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2. Actividades da Assembleia Distrital

O plano de actividades da Assembleia Distrital de Setúbal pretende

desenvolver o sectôr sociocultural regional, quer através de progra-

mas de promoção da democratizaçâo da culfura, com destaque paÍa

a populaçáo escolar, quer ainda de ações integradas de conservaçáo e

vaTonzaçáo patrimonial da herança histórico-arqueológica do Distri-
to. O intercâmbio e as parcerias serão incrementados, com rrariados

agentes económicos e socioculturais, sejam organismos públicos, uni-
versidades, empresas ou personalidades.

Â Àssembleia Distrital de §eúbal procura valorizar o intermuuici-
palismo, o trabalho em parceria e a contribuição para a qualidade de

vida das populações do Distrito. Um particular esforço será dirigido
para a dotaçáo do MÂED§ de instalações próprias, esforço a quf a
Secretaria de Estado da Cultura será chamada a dar o seu contributo,

nomeadamente através da criação de mecanismo de acesso ao Qua-
dro Estratégico Europeu {2AL4-202$.

3. Dívidas dos Municípios

Como referimos, a dívidas dos Municípios de Santiago do Cacém,

Alcácer do Sal, Seixal e Alcochete têm um valor global de 547 7 43,LZe,

montante deveras significativo no cornputo geral do orçamento desta

assernbleia.

Importa realçar que a situação, neste momento, está distribuída do

seguinte modo:

. Alcácer do Sal - 294 368,20€,

. Alcochete - 36 859A7€,

. Santiago do Cacém - 176 065,00€

. Seixal - 19 526,88€,

. Sines - 20 923,57€.



kY 4. Politica de pessoal

Prosseguiremos em 2014 os propósitos de valorizaçáo do pessoal,

assegurando formaçâo e actualizaçâo contínuas, proporcionando asua

participação em acçÕes de formação ôu, no caso dos trabalhadores de

investigaçág em reuniões de índole científica, pois verdadeiramente

não é possível formar sem investigação prévia.

5. Técnicas de enquadramento e principais acti-
vidades de carácter administrativo e logístim

5.1. Preparaçáo das reuniÕes do órgão deliberativo da Assembleia

Distrital de §etubal.

5.2. Elaboração de actas, relatórios, planos de actividade e orçamentos.

5.3. Contabilidade.

: , 5.4. Tesouraria.

,os: : 5.5. Economato.Becursos humanos aÍe«
Ê / n^^----^^L---^^-^-

:cristina Morais, paula covas : 5'6' Recursos humanos'

, Coordenaçáo de Joaquina I 5.8. Expediente.
I 
soares' 

5.9. Classificaçao e inventário das publicaçÕes da Biblioteca do MAEDS.





+/k 6.3. Participaçáo no Congresso Mundial da UISPR a realizar em

Burgos, no mês de setembro, através de coordenaçâo de uma sessâo

temática dedicada à complexidade social.

6.4. Prosseguir, em colaboração com a CIMAL, a elaboraçáo do Atlas

do Património Cultural do Alentejo Litoral e Costa Vicentina.

6.5. Musealizar a'.Casa dos Mosaicos Romanos", que deverá abrir ao

público no mês de novembro.

6.6. Organizaçâo de seminário (novembro) sobre Museus, Investiga-

ção e Desenvolvimento.

6.7. Organuação de exposição documental temática: 'MAED§: 40

anos de Abril, um museu para o futuro".

6.8. Assegurar o funcionamento do FIDS através de um mínimo de

duas reuniões plenárias.

6.9. Prosseguir o projecto de investigaçáo arqueológica sobre as pre-

-existências de Setubal, através de intervenções de arqueologia urba-

na no subsolo da cidade, estudo e publicaçâo dos resultados.

6.10. Dinamizaçío da actividade educativa com as escolas da regiáo,

através de visitas guiadas ao museu e património regional, organiza-

ção de ateliês, itinerância de exposiçôes, acompanhamento de está-

gios curriculares do ensino profissional, médio e superior.

6.11. Prosseguimento do trabalho em rede na área da produção

cultural (eotre outros parceiros):

. AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSÂ DU
BOCAGE (SETÚBAL);

. ÀMRS;

. APSS;

. ÂssocrAÇÃo oos anQuEÔLocos PORTUGUESES (LrsBoA);

. CENTRO CULTURAL EMMÉRICO NUNES (SINES);

. ERÀ, ARQUEOLOGIÁ;

. FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DÂ U.N.L;

. FÓRUM INTER-MUSEUS Do DISTRITO DE SETÚBAL;

. FUNDAÇÁO BUHLER-BROCKHÀUS;

. FUNDAÇÂO ORIENTE;

1n
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{». LASÂ;

. SIMARSUL;

. SYNAPSIS;

. UNIARQ - CENTRO DE ARQUEOLOGIA DA FACULDÂDE DE

LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA.

7. Museu de Arqueologia e Etnografia do Dis-
trito de Setúbal - MAEDS

A actiüdade a desenvolver em 2014 será subordinada à temática:

Quarenta Anos de Abril, um Museu para o Futuro. Viírios objetivos

teráo de ser atingidos para levar por diante este propósito maior.

Em 20 14, o MAEDS prosseguirá a sua actividade nas fueas para as quais

se encontra vocacionado, reforçando a investigação e a dii,rrlgaçáo

çultural através da abertura de um novo espaço museológico

dediçado à ocupação romana do estuario do Sado: 'A Casa dos

Mosaicos Romanos"; a realizaçáo de um Seminário Intemacional

dedicado à temática "Mrlseus, Investigação e Desenvolvimento"l e o

incremento das parcerias intermunicipais, nomeadamente através do

funcionamento do FIDS.

7.1 . Centro de Estudos Arqueológicos (CEA)
lnvestigação arqueolóEica e salvaguarda do património

7.1.1. Arqueologia de salvamento

7. 1. 1. 1. Arqueologia urbana

- Elaboraçáo de relatório dos trabalhos de escavaçâo arqueológica no

antigo armazém dos azeites na Av. Luísa Todi. Equipa de irwestigaçáo

do CEA, sob coordenação de Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva.

- Preparação de publicação sobre a. 2" campanha de trabalhos

\./.\/ \\4. )
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6+r arqueológicos na R. Francisco ,{ugusto Flamengo (Setúbal). Carlos

Tavares da Silva, |oaquina Soares, Ântónia Coelho-Soare§, Su§ana

Duarte, Ricardo Godinho.

- Preparaçáo de publicaçáo sobre a Casa dos Mosaicos Romanos.

Carlos Thvares da Silva, |oaquina Soates, Antónia Coelho-Soares,

Margarida Figueiredo, Susana Duarte, Sónia Gabriel, Licínia Wrench.

7. 1. 1.2, Arqueologia pré-histôrica

- Preparaçâo de comunicaçâo a apresentar no Congresso da UISPR

sobre a complexidade social no III milénio cal BC do Sul de Portugal.

]oaquina Soares.

7.1.2, Arqueologia de proiecto

- Campanha de escavaçÕes arqueológicas no Casúo de Chibanes

durante o mês de julho. Colaboração da Câmara Municipal de

Palmela. Àém da equipa técnica do MAEDS, participaráo estudantes

universitários e estudiosos interessados no tema. Coordenação de

)oaquina §oares e Carlos Tavares da Silva.

7 .1.3. Trabalho laboratorial

- Tratamento de materiais. Lavagem, colagem, restauro, reconstifui-

ções, inventiário e classificaçáo.

- Desenho arquitectónico, ilustraçã^o e fotogrúa.

- Estudos de cultura material.

7.1.4. Divu§a$o

- Participaçáo em reuniões cientfficas relevantes para a actividade do CEA.

- Conferências, orientação de visitas, acompânhamento de estágios:

. Apresentaçâo dovol. XV de "SetúbalArqueológica" dedicado

à Arqueologia da Arrúida Museu do Oriente, 22de março, 16.30 horas.

. Curso deYeráo Internacional: Arrábida§ummer SchooU20l4.
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De 9-12 de julho/2014 com o tema "O processo de neolitizaçâo no

Ocidente Ibérico", incluindo arqueologia de campo e conferências.

Coordenado por Joaquina Soares e com a participação dos seguintes

conferencistas: Ana C. Sousa, António C. Valera, Carlos Tar,ares da

Silva, ]oâo Luís Cardoso, |oaquina Soares, Mariana Diniz, M. Rojo Hecursos humanos afectos

Guerra, Sérgio E. M. Rodrigues e Victor S. Gonçalves. ao cEÀ:

. Participação na Festa da Arqueologia, uma iniciativa da il*i|t: i:&fiH *§:?
Associaçáo dos Arqueólogos Portugueses. coadjurados por Ana castela,

. seminiário Internacional "Museus, Investigação & Desen â:}i-iil,fff''§-l-"fl51 §-fj,
volvimento"" Nos dias 28-29 de novembrol20l4 com o tema "Musetts, Fernanda Simõe§, Jutio Cos-

InveStigaçáo e Desenvolvimento'] ta, Paula Covas, Paula Pal

. Gestâo do site do museu www.museu-maeds.org. 
meira e susana Duarte'

7.2. Serviço educativo

- Realização de visitas guiadas ao museu e ao património regional:

' Yisitas escolares ao exterior;

. Yisitas e atendimento geral do público na sede do MAEDS
(exposição permanente, exposições temporárias, orltras
actiüdades).

- O direito à prática cultural. Parceria MAEDSISYNAPSIS.

- "O Museu vai à Escola".
Apresentaçáo em espaço escolar de exposições, conferências,
apresentações multimedia, de acordo com os programas curriculares
e em articulação com os docentes interessados no desenvolvimento
da acçáo. Orientação: Ana Isa Férias, Paula Covas e Susana Duarte.

- Gestâo da itinerância das seguintes erposições, de acordo com as

solicitaçôes:

. "Romanos no Sado'i

. "O sismo de 1755 em Setúbal e as evidências arqueológicas'i

. "Corlhecer e diwlgar o património da nossa região'l

. "Figuras populares e ocupações tradicionais de Setúbal'l
Desenhos de Nuno David.

. "Águas de silêncidl Fotografia de Rosa Nunes.

- Orientaçáo de estágios cnrriculares e disponibilização de apoio
escolar personalizado e/ou institucional.
- Promoção de ateliês temiiticos e de ferias, cursos destinados a grupos
escolares elou a grupos socioprofissionais:
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. Ilustrar a palavra. Ateliê destinado a desenvolver o gosto
pela leitura e a capacidade de interpretar texto-imagem.

Orientaçáo: Àna Isa Férias.

. Aplicação de folha de ouro ou prata.
Orientaçâo: Inês Cesteira.

. Ateliês de Verão, destinados à exploração do museu, do
meio natural, e socioçultural.
Orientação: Ana Isa Férias.

. Wbrkshop de Danças tradicionais. Dançadeiras Danças do
Mundo para crianças. Coreografias do mundo * danças
tradicionais.
Orientaçâo: ]oana Coelho.

- Comemoraçãc do Dia Internacional da Mulher. Org. Câmara
Municipal de Alcochete e MAEDS.

. Apresentação da exposição "Chrysallis" de Rosa Nunes.

- Apresentação do liwo "Transformações sociais durante o III milénio
AC no sul de Portugal. O povoado do Porto das Carretas" da autoria

de |oaquina Soares.

- Apresentaçao da publicaçáo "Setúbal Arqueológica', vol. XV, dedicada

ao II Encontro de Arqueológia da Arrábida. Homenagem a A.I. Marques

da Costa. Coordenaçáo de Carlos Thvares da Silw.

- Tertulia de poesia e fado "Baladas de José Afonso'.

- Comemoraçáo do Dia Internacional dos Museus, côm o tema do
ICOM-2014 "Museus: as colecções criam conexões". Sede do MAEDS e
Salinas do Samouco/Câmara Municipal de Alcochete

- "Traço a Tiraço". Curso de Expressão Artística. 9" Edição. Coordenação
de Âna Isa Férias. De 11 de outubro a22 de novembro,2014.

- Manutenção do blog http://maedseventosacüvidades.blogspot.pt/

- Organização e montagem de e4posições temporáriasl
. *Retornô ao Paisagismo. Homenagem ao Pintor Le Mattre
de Carvalho";
. "2 = 37,49," Fotografia, video e instalação de Rosa Nunesi
. "Entre o corpo e o eilêncio". Desenho, pintura, técnicas
mistas dç Ana Lima-Netto;
. "Américo Silva 1970 I ?A12. Design, gravura e fotografid'
. "Collective Images". Exposição de fotograüa.

. "Rostos do Alentejo da luta pela jornada das I horas de
trúalho". Fotografia de Pedro Soares.

. "MAED§. 40 anos de Àbri} um museu para o futurd

. o'Movimentos do solestício de Invernol Expos4âo de artes
visuais.

Recursos humanos aÍectos
aos serviços educativo e de

divulgaçáo cultural:

Ana Castela, Ana lsa Férias,
Antónia Coelho Soares, Eva
Silveira. Júlio Costa, Pau-
la Covas, Planeamento de
Joaguina Soares e Carlos
Tavares da Silva.
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Até 25 de Fevereiro

Local:MAEDS

Org.: MAEDSIADS e
LASA

Retorno ao paisagismo. Homenagem a Le Mattre
Exposição temporâria

O MA-EDS (Museu de Arqueologia e Etnograüa do Distrito de Setu-

bal) / ADS (Assembleia Distrital de Setubal) e a LASA (Liga de Ami-
gos de Setubal e Azeitâo) apresentam a exposiçâo "Retorno ao Paisa-

gismo. Homenagem ao Pintor Le Mattre de Carv'alho".

A e4posição contará ainda com obras dos pintores Acácio Malhador,

Eduardo Carqueijeiro, Helena Mendonça )oaquim Gonçalves, )osé

Cascada Luciano Costa, Manuel Branço e Nuno David-

Alfredo Le Mattre de Carvalho, pintor setubalense, nasÇeu faz agora 100 anos. Para

comemorar o 100" aniversário do nascimento deste ilustre paisagista, falecido em

1991, a Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão (IASA), e o Museu de Ârqueologa e

Etnografia do Distrito de Setubal (MAEDS) organizaram uma exposição que mo§-

üou, por um ladg obras de Le Mattre q por outro, trabalhos de pintores actuais

que, deete modo, se associaram a esta homenagem,

A pintura de Le Mattre de Carvalho caracteriza-se por "um paisagismo moderno"

marcado por tons fortes de verdes, ocres, laranjas ou azuis. Em 1960 recebeu o pré-

mlo Io*é Malhoa, da Sociedade Nacional de Belas Ârtes.

A sua actividade profissional dividiu-se pelo Ensino Técnico (Seúbal, Portalegre e

Ll*boa) e pela realizaçâo de projectos e mootagem de exposições, muitas delas com

ins didácticos, tendo participado, entre outrâ§, nas seguintesl Centenário da Cida-

de de §âs Paulo (1953), Exposiçâo Henriguina (1960), Portr4gal de Hoje no fuo de

Jaaeiro {1962), Salas de Etnograf,a do MÀEDS (1975-76) e XVII Exposiçâo de Ârtê,

Gência e Cultura (1983).

Obras e fotograâas de Le Mattre cedidas por: Carlos Le Mattre Carvalho, fudite
Carvalho, Diamaatino Vasconcelos, Luciano Costa, Sociedade Nacional de Belas

Ârtes" Ricards Le Mattre Rosenheim Rodrigues, Ana Cristina Rosenheim Rodr!
gues Sanchez Prieto, Graça Erika Roaenheim Rodrigues e Câmara Municipal de

Marvào.

TÁ



Z = 37,4*
Exposição de fotograÍia, instalação e vídeo de Rosa Nunes

Março Mulher 2A14 Exposição temporária

Sonoridades para uÍn texto apagâdü
Rosa Nunes acentuoLl ncste projecto a reflexão sociológica que habitualrnente es-

trlrtura o seu lahor artístico. llstarnos, obviamente, longe tla estóiica neo-realista,

ilas um certo realismo l'antástico desprende-se da atmosfera pesada que emana da

maior parte das obras.

Quem passou ao iado do Operário em construçiio de Yinicius de Ivloraes e de Per-

guntas de urn operário letrado, de Bertolt Brccirt, talr.ez nào possa acornpanhar a des-

construção que Rosa Nunes nos propõe desse anti-herói da contemporaneidade, esteio

anónimo elr1 que assentam os alicerces físicos das nossas cidarles. Estrategicamente

redruido ao anoniriato em turra sociedade de autores, este homen làúsr desvalorizado

é atàstado do banquete sublirne da informaçào.

O trabalho consciente e criativo, uma exclusividacle dos I-Ir.rmanos, sulge aviltado

ent numerosâs linhas de afrontamentÕ com os processos de acumrilação capitalista

liderados por invisíveis e ilegítirr"ros poderes qr-re há muito oxidam a armadura das

dernocracias.

Poréln, no corpo exausto abandonado à clureza do ferro, qrle une a exposiçào, to'
dos nos podemos identificar e confrontar corn o acaso, súbito e breve como a vida

cte mariposa... As mesmas pegadas, a mesfira incrédr.rla surpresa perante a anómaia

presença de "um carro cor da rosa", tão ou mais real qr,re o betào.

A capacida<le de transrlutar o cinzentisnro dos dias em imponderável substância

de sonho c Íàntasia constitui nn dr:s sortilégios da intervenção artística, mesmo

que ela convoque a nossa àtençào prioritariamentc para a gritante desigualdade

social em quc pârticipâmos e que, como Luna onda, ameaça submergir-nos: nacla

mais importante que deixar à solta o potro cor da rosa da nossa inÍância. Aquele

que ensinámos a saltar o muro e a plnnnl no vento, ern irrepetíveis horas cle lazer.

A fotógraía opta por r-rma abordagem estrr-rturalista; pára o relógio c dilui o cená-

rio. Convida-nos para o interior de realidades periféricas, rigorosamente seiec-

cionadas, sejam animadas ou objeclos expectântes, cuja biografia nào consta nos

compêndios oÍiciais. Os grandes lbrmatos recolhem a pretêrência desta artista, que

usa aqui mais tura vez a escala como lbrma de hcroicização, apiicada à cxaltação

dc operário, cujo iabor dá vida ao ferr"o e cimcnto c1r.re vertebralizanr as nossas

paisagens construícias.

Joaquina Soares

(I)irectora do MAIIDS)
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De 7 cle Março
â1é i /tr de Jrinho

Locai I4AEDS

ürg MAEDSiADS
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Entre o corpo e o silêncio

Exposição de desenho, pintura e técnicas mistas de Ana Lima-Nettrc

Exposição temporária Março Mulher 2014

Entre CI corpo e o silêncio
Ana Lima-Netto apÍesenta nesta mostra um conjunto de tratraihos realizados so-

bre acetato, com recurso a técnica mista, conciliando a memória do corpo de fases

anteriores, cor11 uma nova linguagem de abstracionismo geométrico a que pre-

sentemente se dedica e foi objecto de recente exposição em Lisboa (Retratos do

Silêncio). Esta é na expressão da pintora a exposiçâo do meio, que estava no seu

atelier a aguardar o confronto com o público, agora proporcionado, Ana Lima-

-Netto reside na Pré-Arrábida, muito próxima do oráculo da divindade, e nas suas

viagens solitárias ao âmago da alma humana traz estranhas texturas, ora miste-

riosas, recolhidas na densidade de sombras à beira da morte, ora promissoras de

sensualidade e luz emergente na aurora da criaçâo. Este é um elo quase perdido,

recuperado, diria, do percruso da artista que lhe agrada desvendar rra presente

mostra, para percebermos como caminhou desde a sua primeira exposiçâo em

que reutilizau radiografias, na Sociedade Nacional de Belas Artes" até à última

apresentaçâo na Galeria Bozafi, em 2013. Riscar em círcuJos, domesticar a luz no

gesto primordial da consciência das mãos ao som do emaranhado da floresta,..

Sobre a sua exposição de 2013, deixamos um extracto da autoria da curadora da

mostra, Cristina Azeyedo Tavares, que poderá ajudar a uma melhor percepçáo tla

evolução artÍstica de Ana lima-Netto:

"[...] Acaba por ser, afinal, urr elogio ao poder do desenho, ao traço conciso que

estrutura o espaço plástico que parecia perdido em si mesmo como um turbilhão,

como um caos emancipado. [...]"

|oaquina Soares (Directora do MAEDS)

Mulheres do meu país!
Apesar de se viver, no presente, uma realidade significativamente diferente de há

30 ou 40 anos atrás, é alnda indispensável percoruer um longo caminho para que

a generalidade da populaçâo feminina usufrua dos mesmos direitos e deveres na

formaçãq no trabalho e no iazer.

Há causas objectivas e concretas para além do seu carácter cultural e social.

Sâo as condiçôes de vida e de trabalho, a situação familiar e as tradições qtre ainda

hoje atingem a maioria das mulheres portuglresas, mas também nas artes e na

De 7 de Março
até 14 de Junho

Local: MAEDS

Org.: MÂEDS/ADS



cultura, no lazer e na moda, na literatura e nas empresas, a afirmaçáo dâs sua§

capacidades deve ser uma conquista no dia a dia.

Entre nós e apesar de se terem verificado alguns progressos, persistem desiguai-

dades significativas entre os sexos em diversas áreas do saber e do conhecimento

mas também importa valorizar aquelas que peia sua coragem, determinação e

consciência cívica marcam a diferença na sociedade actual.

O reforço da participação política das mulheres passa, necessariamente, pelo estí-

mulo à sua participação nas tomadas de decisão, não só çomo eleitas mas também

enquanto cidadâs que não se limitam a expressar o seu yoto mas ernitem opiniões

nas decisões que lhes interessam ou lhes digam respeito.

Neste caso em particular é dar realce e valor às mulheres eleitas no Poder Loça1,

que vivenciam os problemas locais e deste modo mais possibilidade tem de inter-

vir na melhoria das condições de vida das populações locais.

O poder local é assim um importante patamar do poder pol{tico mas é também

um patâmar de poder que poderá representar uma verdadeira «escola» de parti-

cipação política.

Por isso a intervenção das mulheres está ainda longe de usufruir uma verdadeira

integração, çom direitos e deveres já hoje previstos no quadro legal em vigor, daí

que comemorar o Dia Internacional da Mulher continua â representar o empenho

e a determinaçâo que as mulheres de todo o mundo devem continuar a assumir.

A presente exposiçáo também respira a litrerdade da mulher; através do traço, da

cor e da pintura, a força das imagens de Ana Lima-Netto "enüe o corpo e o silên-

cio" abre uma avenida de aÊrmaçâo das mulheres artistas que actuam no sentido

da transformaçâo, aghdo regionalmente, mas projectando a sua intervenção para

a escala global.

Mas também a liberdade conqústada, com o 25 de abril, deu a cultura democrá-

tica para revitalizar a sociedade e saber coiltar a história que depois de uma longa

noite de trevas... o dia nasceu com a democracia.

Foi um país novo em construção, a aprender as regras da democracia e a vivência

da liberdade e dos yalores entâo conquistados.

Foi a participaçào de çada um que tornou possível transformar o dia a dia de

trabalho na criação dum pais novo, parâ um povo com novos horizontes e com

direitos para a educação, saúde, habitação, associação, justiça e igualdade entre

homens e mulheres.

Foi e será sempre um país novo a construir os valores de abrili

Odete Graça

(Presidente da Assembleia Distrital de Setúbal)
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Chrysallis

Exposição de ÍotograÍia, instalação

Exposição temporária Março Mulher 2A14

Metamorfoses
Rosa Nunes iniciou o pr<tjecto "Chrysallis" há cerca de 6 anos, e sobre o nresrno pÍo-

duziu uma exposiçáo em 2010. A preparação da presente mostra proporcionou-

-lhe a revisitação do tema e a criação de um conjunto de novos traballros qr.re intitulou

'Chrysallis II'i A análise e texto que então nos suscitou esse trabalho mantêm-se actuais.

Rosa Ntures construiu vestidos rígidos" carapaças onde a quitina foi substituícla por

gesso; invólucros vazios, onde outrora habitaram corpos femininos jovens, perfeitos,

radiosos. Depois, esses vestidos foram encontrados pela Íbtógrafa à beira do esqueci-

nrento; residuos urateriais de um tempo de doiorosa metamorfbse, em que criaturas

silenciosas e secretas libertaram, em duelo com a morte, o corpo das armaduras, rea-

prenderam a amplitude dos moyimentos e o adejar de asas. As novas borboletas cami-

nharam para o futuro e daquele momento mágico de libertação restam esses estranhos

vestidos na paisagem. Alguns camínham corno fantasmas, ou tÍteres, movidos ainda

pela força interior que antes os animou; outros, delicada e timidamente, por lugares

onde a Mulher chorou a partida do amante e desejou vogar sobre o Atlântico; por ve-

redas de lagos e jardins onde podiarn ver-se eln espelhos descomprontetidos e discre-

tos, por tantos lugares imprevisíveis... no brilício da cidade, onde nada se detér:r, esses

estranhos vestidos adquirem uma presença marcante, obrigando o transelinte comurn

a acercar-se de corpos ausentes, a perscrutar-lhes as entranhas, de onde se ouvem ge-

midos, balbuciar de nomes, Íonte de uma canção de Mahler, I)as Lied Von Der Ercle, oLl

simplesmente o cântico glorioso de uma Mãe de Brecirt.

Apesar da estética inerente a este projecto tàzer apeio a um certo lirismo e a lingua-

gem poética, a sua intervençào de critica social no que ao género concerne ó cris-

talina e nào menos eÍicaz que, por exemplo, o trabalho fotográírco, ostensivamente

irónico, de uma artista consagrada como Cindy Sherman, muito bem representado

em"Untitled (Yivienne \,Vestwood)'l de 1993, onde a autora fbtografa uma noiva

modelo, corn as cueÇâs no toucado. Há nesta obra urna certa memória do feminis-

mo dos anos 60 do século XX.

No trabalho de Rosa Nunes nào há tradiçào. Talvez nele se recupere a ideia de frac-

tura com o insÍituído, também perseguida no teatro do absur.do.

F-rnalmentg una nota obrigatória para a estrutura da exposiçào que comporta vídeo e

instalação, articulados com as iurpressôes tbtográlicag e que, no seu conjunto, revelam o

corpo qse em boa hora se libertou do casulo, o mesmo é dizer da sujeiçào, em contexto

social que muitas vezes lipocritamente advoga o Írm da discriminaçào de género.

joaquina Soares

(Directora do MAEDS)

e vídeo de Rosa Nunes

i7 Y^/
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De I de Março atê 12 de
Julho

Local: Í:orum Culiural
de Alcocheie

Org C. l';1. de Àlcochete
C MÂEDS/ADS
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llustrar a palavra

Ateliê destinado a desenvolver o gosto pela leitura e a capacidade de

interpretar texto-imagem. Orientaçáo de Ana Isa Férias.

Ilustrar a palawa "De Gante a Samotrácia. Poemas Ocasionais"
Partindo da palavra escrita sob a forma de texto poético, os artistas Ana Férias, Ca-

tarina Garcia, Eduardo Carqueijeiro, Luís Valente e Rosa Nunes aceitaram o desaf,o

da recriação visual dessa mesma palavra.

A presente intervençào artística é também um momelto de celebração do livro,

tema sernpre actuâI. Atenda-se às palavras de Paulo Pires do Yale, comissário de

exposição sotrre esta temática realizada na Fundação C. Gulbenkian: "[...] o livro

abre uma obscuridade essencial, A dos noyos começos. [...] Âs leituras cruzam-se

criando novos sentidos. [...] propóem-se passeios e deambulações. O livro exige

de nós tempol' Mas o livro, acrescentamos nós, tem também o estranho sortilégio

de ampliar para as bandas do inf,nito o estreito corredor do tempo que nos está

atribuído.

/oaquina Soares

(Directora do MAEDS)
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TransformaÇÕes sociâis durante o lll milénio AC no
sul de Fortugal. o povoado do Porto das Oarretas

Apresentação de livro

A apresentação do liwo da autoria de joaquina Soares editado pela
EDIA e DRCALEN, com a colúoraçáo do MÂEDSIADS será reali-
zadapar Victor S. Gonçalves.

O principal objectivo do presente estudo consiste na caracterização da formaçâo

social calcolÍtica da primeira metade do III milénio AC do Sul de Portugal e na

análise das transformações económico-sociais ocorridas na se- gunda metade do

mesmo milénio, associadas à crise do modo de produção do Calcolítico do Sudo-

este lbérico, de cujo colapso resultará um noyo modelo de organizaçâo social mais

centralizado e hierarquizado, característico das sociedades da ldade do Bronze.

A sustentação empírica dos modelos teóricos formulados é constituída pelos dados

arqueológicos e base documental resultantes das escavações em extensâo, realizadas

no povoado do Porto das Carretas (Mouráo), localiz.ado rra margem esquerda do

médio Guadiana. F.ste arqueossítio foi contextualizado às escalas local (território

do Tiiangulo daLtz) e regional (Sul de Portugal e Sudoeste da Península Ibérica).

De entre â multiplicidade de factores que explicam as mudanças económicas e so-

cioculturais, elegeu-se, como motor dos processos de transformação social, a inten-

sificaçào da produção, ouseja, o desenvolvimento das forças produtivas. Na fase de

emergência do processo de calcolitização valoriea-se a chamada revoluçâo dos pro-

dtrtos seçundários da criaçâo de gado, a que a autora associa um modelo de organi-

zação social de tipo tribal complexo. O colapso desse modelo de organização social

<ria as condiçôes para a emergênçia de um novo tipo de sociedade mais desigual e

hierarqúzada (Horizonte Campaniforme), cujos acrésçimos de complexidade so-

cial são correlaçionáveis çom o pleno domínio da metalurgia do çobre arsenical e

ouro e com a respectiva divisáo social do trabalho (artífices especializados).

Dia 20 de Março, 18.00H

Local: AnÍiteâtrCI 4 dâ
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa

Org.:EDIA, DFICALEN,
UNIARQ, MAEDSIADS
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§etúbal
Arqueológica

Setúbal ArqueolÕgica. Vol. 15

ll Encontro de Arqueologia da Arrábida.
Homenagem a A. l. Marques da Costa

Apresentação de livro

O MAIDSiADS e as Fundações Buehler-Brockhaus e Oriente são as

entidades responsilveis pela apresentação deste volume de actas do II
Encontro de Arqueologia da Arrábida dedicado principalmente à ocu-
paçáo humana da cordilheira da Arrábida e sua valorizaçáo cultural.
A apresentação da publicação será realizada pelo seu coordenador e

arqueólogo Carlos Tavares da Silva.

Será ainda proferida, por ]oâo Luís Cardoso, uma conferência subord!
nada ao tema: "O povoado fortificado calcolítico do Outeiro Redondo
(Sesimbra): trabalhos efectuados e resrútados obtidos até 2013':

Ern 15 de Março de 2007, cumpriram-se 150 anos sobre a data de nascimento de

António Inácio Marques da Costa. A assinalar esta efeméride, a Câmara Municipal

r1e Setúbal (CMS), o Museu de Ârqueologia e EtnograÍia do Distrito de Setúbal (MA-

EDS) e a ]unta de Freguesia de São iulião e Fundação Oriente organDararn, em con-

lunto, ao longo desse ano) 11111 ciclo evocativo da vida e actividade daquele prestante

cidadão, ao qual o conhecimento da História da regiáo de Setúbal tanto deve.

Com esta iniciatiya, na qual se empenharam, muito especialmente, o Departamento

Cultural da CMS e o Centro de Estudos Arqueológicos do MA-EDS, incrementou-se

a colaboração entre dois serviços com vocaçáo, sentido de responsatrilidade e provas

dadas na tarefa comum e urgente da (re) construção da história comum e, logo, da

idenddade.

António lgnácio Marques da Costa foi o primeiro arqueólogo a dedicar-se de forma

consequente à Arqueologia da Arrábida e do estuário do Sado. Colocou em práti-

ca um programa de arqueologia regional, com signiÍicativa componente de trabalho

de campo e contextualizaçâo teórica de nível nacional e europeu. Com uma sólida

formação adquirida na Escola do Exército" A.I. Marques da Costa revela nas suas

publicaçôes o domínio de conhecimentos actualizados de geologia, arqueozoologia e

bioantropologia. A abordagem pltuidisciplinar que dispensa à prática arqueológica, é

enriquecida por invulgar consciência cívica sobre a memória colectiya e o papel cen-

tral nela detido peio patrirnónio cultural e natural. Essa consciencialização leyou-o a

criticar publicamente a destruição do Castro da Rotura, por exploração de pedra e a

interessar-se pelo estudo da formaçâo geológica conhecida por "Pedra Furada'l hoje

classilicada como geomonumento. Este estudo, publicado pela Comissão do Serviço

Dia22 de Março

Local. ftIuseu do Oriente,
Lisboa

Org.. MAEDSIADS

Vol.'t5
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Geológico de Portugú viria a aproximá-lo do geólogo Paul Choffat. No entanto, foi

à arqueologia gue dedicou grande parte da sua vida" tendo fumado com losé Leite de

Vasçoncelos uma sólida relação de amizade e de colaboração na revista'0 Arqueólo-

go Português'i §etubalense por adopçôol Â. I. Marques da Costa, aliou à açtividade

científica de arqueólogo, a carreira militar, onde atingiu o posto de Tenente-Corone1

de infantaria, foi professor de matemática no Liceu Bocage e Presidente da Câmara

Municipal de Setúbal durante a I República. O liwo "Estaçôes Prehistoricas, dos Ar-

redores deSetubal", de 1910, que reúne os artigos púlicados em "O Árqueólogo Por-

tuguês'i de 1902 a 1910, especialmente dedicados aos €astros da Rotura e Chibanes e

à necrópole de hipoge4s da Quintas do Ânjo, continua a ser referência bibliogrrifica

imprescindível para a Pré-história regional

Baladas de José AÍonso
llertúlia

A associação "Grupo Promotores de Eventos Culfurais" rcahzaút
uma sessão pública destinada à divulgaçáo da poesia de Iosé Afonso,
adaptada à expressâo musicâl do fado.: Tertulia de poesia e fado.

Participarâo vários poetâs populares e o fadista Manuel Guerra
Henriques, acompanhadlo à viola.

Apoio do MAEDS.

Dia 26 de Abril, 15.30H

LocaI: MAED$

Org.:Grupo Promotores
de Eventos Culturais e

MAEDSIADS
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Dia internacional dos museus I 18 de Maio

Salinas do Samouco

Actividades:

- Apresentaçáo do Livro Pré-história das Zonas Húrnidas. Paisagens

de Sal e conferência sobre a temática pela Prof. Doutora Joaquina
Soares;

- Vídeo documental sobre as zonas húmidas, de Rosa Nunes;

- Birdwatching nas Salinas do Samouco com Ândré Batista.

Ateliês:

- Arqueologia do Sal.

. Elaboraçâo de trabalhos de expressâo plástica com Sal;

. Elaboraçâo de sardinhas em barro.

(Ateliers dinamizados por Florbela Glindim, Paula Covas e

Susana Duarte).

Sede do MAEDS

Ateliês:

- Arqueóloga par um dia.

- Na rota dos Azulejas

(Ateliers dinamizados Ana Isa Férias e Eva Silveira).

\rl
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Dia '18 de Maio

Local: Salinas do Samouco
e MAEDS

Org.:MAEDS/ADS
C.M.Aleochete, Fundação

Salinas do Samouco
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Junho 2014

Local: Museu Arqueologi-
co do Carmo, lisboa

0rg.:AAPÂ e MAEDS

De 21 de Junho
atá 16 de §etembro

Local. MAED§

Org.. IVIAEDS/AD$ e Mu-
seu Municipal de Vila

Franca de Xira

Festa da arqueologia 2014

A Festa da Arqueologia surgiu em 2009 como iniciativa para aproxi-

mar a actividade arqueológica e a sociedade.

Dinamizada pela Associaçáo dos Arqueólogos Portugueses e o Museu

Arqueológico do Carmo, é o resultado do esforço conjunto entre vií-

rios profissionais e instituiçóes ligadas à Arqueologia, só sendo possÍ-

vel graças à dedicação de todos os participantes e a todos aqueles que

a apoiam.

Américo Silva 197Al2A12

Exposição iemporária

A exposiçáo 'Américo Silva 1-97A12012. Design. Gravura. Fotografidl

coloca o visitante perante uma retrospectiva de algumas das criações

mais marcantes do trabalho desenvolvido, entre D7A e 2012, pelo ar-

tista plástico vila-franquense, Américo Silva.

Com um assinalável e profícuo percurso artístico, Américo Silva

revela-se agora através de mais de quatro décadas de uma intensa

criatividade, onde os seus olhares, interrogaçôes e reflexões se ma-

terializam em múltiplas formas de comunicaçáo. Design, gra\llra e

fotografia dáo forma à singularidade do autor, desvendando-nos uma

obra plena de vitalidade.
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Arrábida Summer school 2A14

Programa

Período: 8-11 de Julho/2014

Tema: 0 processo de neolitizaçào no Ocidente Ibérico

Arqueologia de campo

08-1u07!14

8,30H - 13,30H: Escavaçào arqueológica no Castro de Chibanes (facultativo)

Conferências

08to7lL4

15.00H * Introdução ao tema. Modelos teóricos e confrontação empírica.

Por Joaquina Soares.

Apresentação de novo projecto a iniciar em 2015.

16.00H - Pausa para café.

16.15H - " Costa §udoeste".

Por Carlos Tavares da Silva

17.30H - Encerramento.

091071t4

15.00H - " Estremadura".

Por loão Luís Cardoso

16.00H - Pausa para café.

16.15H - "Mondego".

Por Anlónio C. Valera

17.30H - Encerramento.

rcla7íÁ
15.00H a 17.30H - "Vales do Tejo e Guadiana".

Por Victor S. Gonçalves e Ana C. Sousa

16.00H - Pausa para café.

16.15H -'Alentejo Interior".

Por Mariana Diniz
17.30H - Encerramento.

t t 107 /14

15.00 H - "Norte".

Por Sérgio E. M. Rodrigues

16.00 H - Pausa para café.

16.15 H - " Meseta Ibérica"

Por M. Rojo Cuerra.

17,30 H - Ençerramento.

De I atá 11 de Julho

Local: Escava$es em
Chibanes ê conferências

na Casâ da Baía

Org.: MAEDS/ADS

Colaboração: UNIARQ
(Centro de Arqueologia

da Universidade de
Lisboa)

Coordenação: Joaquinâ
Soares
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Ateliês de Verão

Os ateliês destinam-se a um público eiltre os 7 e os 16 anos, em pe-

ríodo de férias escolares. Cada atelier é composto por quatro sessÕes

de duas horas e trinta minutos, sendo os últimos trinta minutos de-

dicados a jogos pedagógicos. A sua estrutura foi concebida de forma

a propiciar espaços de liberdade para o desenvolvimento das capaci-

dades criativas e construtivas, através da experimentação de diversas

linguagens plásticas e da iniciaçáo para uma educação patrimonial.

Mês de Julho

Local:MAEDS

Org. MÁEDS/ADS
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UISPP. XVII CONGRESSO, BURGOS
Congresso

A actividade de investigaçáo científica do MAEDS estará presente no

próximo corgresso mundial da UI§PP através da organizaçào de uma

sessão dedicada à complexidade social nas sociedades Pré-históricas.

B27-Social complex§ in a long term perspective

The purpose of this session is to actualize the debate about social complexity mainly

on the field ofprehistoric societies, as well as on a broad scope ofthe pre-industrial

social formations. So the ethnographic record can shed light on the archaeological

domain.

Case studies and theoretical presentations are welcome to articulate regional pro-

cesses ofpolitiçal and economical transformatlons seen from the archaeological re-

cord to more general trends of cultural change, with anthropological components.

Researchers from

diferent continents would enrich the discussion with contributions from a huge

variety of socio-political contexts:

From the origins of inequalities inside the Neolithic family nucleus, where the stud-

ies of the gender labour diyision are still not entirely explored, to the development

of social straüfication, which involved the rise of the state, Discourses of power and

its mechanisms of legitimation, like those displayed by the European Late Bronze

Âge societies are central issues to be addressed in order to explain social organiza-

tion and the increase of social complexity. Another important theme that could en-

gage an interesting discussion would be the revaluaüon ofthe Iberian Copper Age.

Finally, this session is proposed to develop specific analyses about the role played

by local salt exploitation, textile worh metallurgy and long distant int€ractions as

key-factors of social complexity.

B28-Social complex§ in the third millennium BC in Soúheru Portugal

The authcr proposes a complex tribal organization model for communities that in-
herited their social kinship struÇture from the megalithic societies, at the first half
of the III millennium BC, in Southern Portugal. This social and economical model

began to collapse in the second half of the same millennium, as a result of the de-

velopment ofthe arsenical copper metallurgy (copper,arsenic alloys) and craft spe-

De 1 até 7 de Setembro

Local: Burgos, Espanha

)9
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cialisation. The control of metallurgy made it possible for the elites to legitimate the

accumulaüon of the political power, and gave them a coercive capac§ to impose an

unequal and veryhierarchical sociâl stnrÇture based on chiefdom. This theoretical

construction has been tested in the analysis ofthe settlement system at Triângulo da

Luz (in the middle Cuadiana valley), during the III millennium BC.

The stratiÍied social organization seems to be preceded by the chiefdom that raise in
the second half of the III millennium BC and developed in the Bronze Age. By the

end of this period the chiefdom society reached itb most complex structure.

In opposition with other authors, that defend the emergence of the state in the III
millennium BC with a centre based in the lower Guadalquivir region, this paper

proposes that the state took place in the South ofthe lberian Peninsula only at eariy

Iron Ag* in the context ofthe orientalising process.

|oaquina Soares

Collective lmages

Exposição temporária

Coletivo de fotógrafos constituído por Àntónio Lopes, Ana Rainho,

Fernando da Mota, Marta Amorim, Pedro Amorim. Com o apoio da

APAF, este coletivo apresenta-se com uma vocação pâÍe o trabalho
de autor na área da paisagem industrial, estando neste momento a

desemrolver um projecto onde o tempo e a (náo) ocupaçâo do espaço

§e assumem como elementos chave do discurso fotográfrco.

De 20 de Setembro
ate 15 de Novembro

Local:MAEDS

Org.:MAEDS/ADS
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ROSTOS DO ALENTEJO DA LUTA PELA JOFINADA
DAS B HORAS DE TRABALHO

Exposição temporária

Neste trabalho Pedro Soares ouplora o tema sobre a conquista da jor-
nada de I horas nos çampos do Sul através de fotografias de 42 rostos,

marcados pela dura vida que levaram, de homens e mulheres que par-

ticiparam nesta luta.

"[...]Isto era uma ideia que eu tinha na cabeça, que surgiu quando estava a fazer um

tratralho na prisâo de Pinheiro da Cruz e ençontrei um camarada de Coruche, com

quem fui falar sobre o monumento que está no Couço. Começámos a conversâr,

ele falou-rne da luta dos trabalhadores rurais pelajornada de oito horas e eu pensei

que isto poderia dar um trabalho interessante, com os rostos de quem participou

na luta. [...] Entretanto, ia encontrando camaradas e faiando-lhes da ideia.[...]E foi
giro verifrcar o entusiasmo que provocou: um camarada com quem fiz este trabalho,

apaixonou-se logo por ele, Esse camarada ia com um gravador recolher os depoi-

mentos, o que facilitou a minha tarefa. Reuniamos toda a gente, çada um falava

acerca da sua experiência nesse combate. Houve quem tenha chorado e flcado sem

condições para continuar a falar. São recordaçôes muito vivas... Verifica-se tam-

bém que as expressôes daqtrelas pessoas são de uma grande frontalidade e coragem

moral. [...] Os rostos das pessoas sào o espelho da alma. E ainda mais, sabendo que

os camponeses têm marcado no rosto muita da sua experiência e da vida que leva-

ram. Penso que humaniza imenso a informaçâo histórica que se dá. Esta faceta é

muito importante. [...]Esta luta das oito horas no campo está praticamente esqueci-

da. Mas as pessoas lembram-se que hoje se luta pelas 35 e que há muito poucos anos

se lutava pelas 40... Há aqui uma questão, por detrás de tudo isto, que é o aumento

da exploração do trabalho assalariado. A luta não pára por todo o mundo ocidental,

Há inteira atualidade nesta evocaçâo. Há aspectos Çomuüs entre oütem, hoje e ama-

nhà. E depois há o factor humano, os que fazem com que a história acoüteça, que a

põem a andar. [...] São imagens grandes - 80 por 80 centímetros - e que enyolvem

apenas o rostc. São 42 rostos, alguns dos quais de mulheres, e eu só espero que as

pessoas que as ürem tenham o mesmo conjunto de emoções e de sentimentos que

eu tive. Foi de facto uma experiência exúaordinária,..'l

(In entrevista de Pedro Soares dada a «Ayante!» N" 1498 - 14. Agosto.2002)
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De 20 de Setembro
ate 15 de Novembro

Local:MAEDS

Org.:MAEDSIADS
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De 11 <le üutubro

ate 22 de l.jsv*mbrr

§áhados das "14h às 17h

Vaior. 5ü€

Lccal. lllÂEDS

Org I4ÂEDSIADS

Dias 28 e 29
de NovemL:ro

Crg . MAEDS/ÂDS

Traço a traço

Curso de expressão artística. 9u edição

A nona edição do curso Traço a Traço é dedicada à compreensão

do desenho, tendo como tema central as diferentes linguagens de

desenho.

As sessões reservarão um espaço importante para a criação, observa-

çáo e experimerúação. Contaremos com convidados das mais diver-

sas áreas, potenciando assim uma aprendDagem diversificada.

Público-Alvo: Todos os interessados em explorar âs suas capacidades

no campo das Artes

SEMINARIC INTERNACIONAL

"MUSEUS, INVEST|GAÇÃO E DESENVOLVTh/IENTO"

Neste seminário diferentes estudiosos ligados a entidades museolo-

gicas têm a oportunidade de dar a conhecer, confrontar e partilhar o
que se faz aa nível c1a museologia. Diferentes correntes, actiüdades,

processos de investigação e de desenvolvimento.



40 ANOS DE ABHIL MUSEU PARA O FUTUFIO
Exposição temporária

Exposiçáo documental sobre a fundaçâo e a acçâo do MAEDS

nas suas diferentes vertente§, com destaque para a úertura da

sala dedicada à ocupaçâo romana no estuário do Sado (Casa dos

Mosaicos Romanos) e à exposiçâo sobre Arqueologia pós-romana

na área urbana de Setúbal. Colaboração da Câmara Municipal de

SetúbaI.

Workshop de aplicação de Íolha de ouro ou prata

Orientado por Inês Cesteira.

Pretende-se neste workshop fornecer conhecimentos básicos sobre a

de folha de ouro € prata sobre diferentes materiais.

De 28 de Novembro
até Fevereiro de 2015

Local:MAEDS

Org.:MAEDS/ADS

Data a designar

Local: MAEDS

Org.: MAEDS/ADS
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Workshop de danças tradicionais

Dançadeiras Danças do Mundo para crianças

Coreografias do mundo - danças tradicionais

Orientaçáo: )oana Coelho

Enqtradramento:

A Dança favorece o desenvolümento pessoal através do çonhecimento do corpo,

no espaço e no tempo. À partir de actividades rítmicas em grupo, exploram-se

dinâmiças de harmonia a níyel físico, psíquico e social, çonstruindo cada criança a

sua própria identidade.

As actiüdades lúdicas em dança e em jogos rítmicos, proporcionam benefícios

correspondentes às faixas etárias dos participantes, despertam valores culturais e

artísticos e contribuem para a formaçâo do sentido crítico e consciente das suas

acções partlculares e colectivas.

Âs Danças do Mundo de inspiraçâo tradicional, permitem o conhecimento de

diferentes culturas, sonoridades e coreografias de várias origens étnicas.

Objectivos:

- Desenvolver capacidades de expressão corporal e rítmica,

- Explorar repertórios populares e tradicionais de diferentes países do Mundo,

através de experiências lúdicas e criatiyas.

- Fortalecer o sentido de cidadania, baseado na compreensâo e no respeito dos

direitos humanos e da democracia, pelos povos e culturas.

- Promover momentos de interacção e socializaçâo em danças de grupo.

Consoante a durabiiidade do projecto, no fi.m do conjunto das várias sessões,

será preparadâ uma apresentação de algumas coreograÍias trabalhadas pelos

participantes.

Públiço Àlvo: Crianças ejovens dos 6 aos 16 anos de idade.

Participação: Número limite de I a 24 participantes por sessâo.

Duração: sÁBÂDo r0.00H- LzH3ül 14H00-17H00

Tem çomo objectivo oferecer aos participantes formaçâo artística diversificada no

campo do desenho, fornecendo recursos conceptuais e técnicas, que permitam a

compreensáo, interpretação e representaçâo da realidade que oe rodeia.

u>,r-
*..3Ç)

Data a designar

Local. MAEDS

Org.: MAEDS/ADS
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Serviço à comunidade

Apresentaçáo de exposiçÕes e de vÍdeo-projecções nas escolas

regiâo.

Orientação de visitas guiadas ao património da região:

- Estaçáo arqueológica do Creiro (Arrábida);

- Via antiga do Viso;

- Estação arqueológica de Chibanes (Palmela);

- Centro Histórico de Setúbal, em geral, ou abordando apenas

alguns períodos (Idade Média, Época dos Descobrimentos, Período

Barroco);

- Bairro de Fontainhas;

- Bairro Salgado (anos 20-30 - bairro relacionado com a indústria de

conservas de peixe em azeite);

- Na rota da água (poços e fontanários, aqueduto do séc. XV);

- Na rota da pesca (embarcaçôes, artes e portos);

- Na rota do azulejo (do séc. XYI ao séc XX).

(/>
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ExposiçÕes lti nerantes

Encontram-se disponíveis para itinerar nos vários concelhos as

seguintes exposições:

- "Ilustrar a palawa"

- lA.guas de Silêncio"

Fotografia de Rosa Nunes.

- "0 sismo de 1755 em Setúbal e as evidências arqueológicas"

- "Conhecer e diwlgar o património da nossa regiâo"

- "Figuras populares e ocupaçôes tradicionais de Setubal"

Desenhos de Nuno David.

- "Os romanos no Sado"

?á
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ASSEhdBLEIA DISTRITAL DE SETUBAI.

ORçAMEI'ITO DA RECEITA
Ano : 2014

{Unidada: EUR)

tódigo Designação Itrontânb

05

05 02

0§ s2 01

0§

Ê§ §1

0§ 01 01

06 a1 01 0Í
06 01 01 99

06 05

06 0§ 01

07

07 01

07 01 02

0? 01 03

CI? CI2

07 s2 0$

0? 02 0B 03

§7 0? 0s

07 g2 0§ ss

08

08 01

CI8 0Í 9S

08 01 sg s8

10

10 05

l0 05 0í

fiEGEITÂ§ üORREITTES

Rendirnentos da propriedade

Juros - Sociedacíes Íinanceiras

Bancos e sutrâs iÍrstit{içÕs financeiras
TransfeÍência g correntes

§ociedades e quase-sociedades não financeiras

Fúbliças

Empresas públicas

Outras

Administração local

§ontiaente
Vêndâ dB bens e serviço* üonente§

Venda de bens

Llvrü* ê documentrçâo tésnica

PublieaçÕ+* ê imprÊsso§

Servíços

Serviças soçiais, reereativos, culturais e de desporto

§arviçoe culturale
Serviços específicos das autarquias

0utros
Outras receitas conenteg

0utras

Õutras

Divereas

Transferênçias de çapital

Adrninistração local

Gcnlinente

Tqtal

RÊCEITÀ§ DE CAPITÁL

da Receita Golrenle

Total da &sceita de Capital

Totâl Gêrâl

200,m

280,00

800,0!

318 608,01

2 000,0c

2 000,0e

1 500,00

§{10,ílg

316 608,01

3í6 608,0{

4100,0{
1 100,0c

1 000,0t

100,0§

3 000,0c

1 500,0(

1 500,0{

1 5ü0,0c

1 ü{t0,00

100,0f

1CI0,tr

1Sü.0C

100,0t

323 008,0í

467 §25,3i

467 925,§:

4t? s2§,3:

4S7 gã§,3?

790 933,3t
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ASSEMBLEIA DI§TRITAL DE §ETÚBAL el
Ano: ã!í4

{Unidade: EUR}

%ORçAMEfrlTO DA DE§PE§À

01 00 Íx) Àssembleaâ Distrltâl

GÕdlgo Derignaçãc f,ionhflb

02

02 01

02 0't 08

02 0í 11

02m

02 0e 89

0t 02 í0

02 0? 11
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0202?,1

02 0r 3§

ü6

06 02

06 02 01

ffi0203

0§ 02 03 0,

DE§PE§ÀS SORRENTE§

Âqui*ição de bens o serviços

Âquisição de bens

ttiaEriat de escritório

§ubos bens

Áquisaçãs de serviços

ComunlcaçÕea

Transparl*

Regsss*tação dos serviços

Estudos, prreceresr froietto* e consuÍiãdgÍia

Encargoe dá cobraÍça úê receitãs

Ouboe eerviços

0utras despsâE conents§

Dlversas

lmpetoo e taxas

Outras

Outrâs restituisÕes

Total das DÉÉIPE$ÀS CORREtITE§

Tobl Orgáo 01 0O 08

12.§82,20

1.00§,00

§{t0.00

500.00

r 1.c82,20

,.5§0,00

1.?32,20

${t0,00

7.000,00

1§0,00

í.1xI0,00

?00,ü0

200,oCI

100.00

tCIs,0s

100,00

13 181"20

íô 182,t0
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w6 A§§ÊMBLEIA DISTRITAL DE SETÜBAL

'f"í. oRçAMEilTO DA DE§PESA
Ano:2014

{Unidade: EUR)

05 0ü 00 tiuseu Arquenlogia e Etnografia Diet §Êt
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0t 0í 02 s9
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DS§PE§A§ §ORREilTE§

De*paras com o pseiosl

Remuneraç&s Eêrts e permanentes

Pessoal dos qudro§ - Regime de funç5o públic

Petcoel em funçôe*

Pessorl êm rsgimo & tsr€üe ou svançâ

Pcssotl ern qualquer an$a Eikação

RGpÍêBêntaçâo

§ubsidio da rsísigão

âubeídlo de féria* e do Haial

RsmunÊrasô€§ por doençã e mâtErnidâde, pster

Abonos variáveis ou evEntLrais

Horae extraordiaárl*s

Alimeotaçã* e aloJarnenlo

âJudas de cueto

Abono para falhas

Fomração

§ohboração t§ealea + eep€cieliada

Ouüts supilêmentos e pdrnloa

Segurança soeiaí

Encargoe com a eaúde

Subgidio familiar a criançr e iouane

Üoíitribliçõês para a seguÍança sodal

Âsslstêncla na dnengn do*funcionárior públlc

Segurança *octral do* frrnclonád§3 púbtlsss

§egurança *ocial - Regirne geral

§sguror

Aqulsição dê bÊÍrs e serviçot
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GroÓIeo
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àllms{rtÊ*âo - nsfçlÊões solrfêGslotrâdr§
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3.01t0,00

900,m

600,íü
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{'lAS§EMELEIA DISTRITAL DE SETUBAI-

0RçAMENTO DA trESPESA
Ano: Z§1it

{Unidade; EUR)

05 0n ü0 Huseu Àrqueologia e Etn*graffa Illst. §et
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Reprasen@âo dos §6ryiços
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À*sistêncla técníca
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Transferências mnente§
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Outras despesas correntes
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Total da$ trE§PE§ÂS CORAEilTE§

trE FÊ§Â§DECAPITAL

r.fl0,m
7.00ú,t!0
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4.§§0,00

I.50{t,ffi

500,m

5.00ü.00

5.0{ts,&
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TraneÍâêncbt Flnarcdraedo grçamenlo de Eetadodc 2&âm1{
FÍsoâ ltrunlciplseda Olá*íllo ds §êtúM

Tra*sterências §inanceire§ - 2$I4
lalínÊíi B) dÕ art."9." s ad.' l4."rio Dtrmt§ - Lei n.c 5/§l- de I de.}lneirol

A.§CETTÀ§ CORR§N'TE§
Çomparrlcipryâo dos *Iunlclpioe

tdurÍ6blsa

f#+Fs+la§
.1,

FFF+FSI. + IPS
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PtAhIO T}E ATIVIDâDE§ DA A§5EÊ4BLEIA

DI§TNITAL DE §ETÜBAL I ZOTS i

í.. rhrrnoouçÃo ôtlTâtã»t

Persistir na dignificação do intermunicipalismo, nas formas possíveis, sem dúvida aquém da
desejada Regionalização, tem sido uma prova da plena afirmação do poder Local no
Distrito. O dinamismo da Assembleia Distrital de Setúbal, espelhado na ação do MAEDS,
tem sido viável graças à cooperação das Autarquias da Regiâo, que, com as conhecidas
dificuldadês, têm vindo a corresponder ao disposto no Decreto-Lei Stg1, enviando
regularmente as suas contribuições para o orçamento deste órgão.

A crítica situação em que o País se encontra não dispensa uma particular atenção à Cultura
Portuguesa o último reduto da nossa identidade enquanto nação soberana e
independentê -, sendo que o Poder Central não tem previsto verbas suficientes nos
sucessivos Orçamentos de Estado para o apoio às atividades culturais, quando existe uma
recomendação da UNESCO e da Agenda 21 para a cultura, secundada até pela União
Europeia, no sentido de assegurar que o investimento do Estado atinja pelo menos 1% para
a Cultura. o Poder Local tem vindo a apoiar nos seus municípios a cultura, desenvolvendo-
a e apoiando as associações. Tendo a ADS como atividade principal o apoio à cultura
promovida pela dinâmica do museu, MAEDS, solicita-se que os municípios que têm dívidas
por liquidar à Assembleia Distrital procedam ao seu pagamento, mesmo que faseado.
O Orçamento da ADS para 2013 possui crescimento zero, não refletindo, por um lado a
subida aparente das contribuições do OE para os orçamentos municipais, nem o aumento
das contribuiçÕes da ADS para a Caixa Geral de Aposentações (de 1Syo para 2Oo/o).

O ataque ao Poder Local Democrático é generalizado; neste ano de 2012 a tutela oficiou
todos os presidentes das assembleias distritais convidando-os a estudar conjuntamente a

extinção das Assembleias Distritais, tentado ultrapassar constitucionalmente as suas
competências, pois essa é uma matéria da competência da Assembleia da República e que
necessita de uma maioria de dois terços por parte desta. Com a reação das Assembleias
Distritais de Setúbal, de Lisboa e de Beja tal manobra não passou, voltando o governo à

carga, encavalitando no oE de 2a1g, no seu artigo 60, ponto 6, que os imóveis da
propriedade das assembleias distritais passariam automaticamente a pertencer ao
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patrimonio do Estado. Tal norma inscrita na proposta do oE para 2o1li, foi considerada ,"rlT|r')
nós um confisco, pois as assembleias distritais são entidades intermunicipais e o seu \W'
património é pertença dos municípios. Após tal denúncia e reuniôes de representantes dos
trabalhadores das Assembleias Distritais (que sentiram os seus postos de trabalho em
perigo) com os Grupos Parlamentares da Assembleia da República, em sede de discussão
do OE na especialidade, foi inscrita uma proposta do PSD que "empurra" toda esta situação
para o segundo semestre de 2013, para regulamentação em decreto-lei.
O Poder Local no Distrito e a Assembleia Distrital têm de estar atentos a tais manobras ,, de
navegação à vista" do Poder Central, que tenta a todo o custo concentrar o poder e apagar
de forma enviesada da Constituição da República Portuguesa a Regionalizaçáo.

2. ATIVIOAÊE DA A§§EMBI.EIA DISTRITAL

O Plano de Atividades da Assembleia Distrital de Setúbal pretende optimizar o trabalho a
realizar pelo museu no desenvolvimento quer de projetos de investigação, quer de
programas de promoção da democratização da cultura, com destaque para a população
escolar, quer ainda de açÔes integradas de conservação e valorização patrimonial da
herança histÓrico-arqueológica do Distrito. O intercâmbio e as parcerias serão
incrementados, com varíados agentes económicos e socioculturais, sejam organismos
públicos, universidades, empresas ou personalidades.

3. pot íTtcA oo PE§50A1

Prosseguiremos em 2013 os propósitos de valorização do pessoal, assegurando formação
e atualização contínuas, proporcionando a sua participação em ações de formação ou, no
caso dos trabalhadores de investigação, em reuniões de índole cientÍfica.

4. OBIETTVO§ E§TnATfctCOS

4'1. Reduzir a dívida à Assembleia Distritat de Setúbal. Persuadir os Municípios com
pagamentos em atraso, em especial a Câmara Municipal de Alcácer do Sal, que tem vindo
a acumular divida, sem manifestar intenções de assumir os seus compromissos, que essa
não é a melhor via para o bom funcionamento democrático dos órgãos públicos.



Tentaremos chegar ao diálogo com esta Autarquia para se encontrar uma solução à atturlJ l) I
da disnidade do Poder Locat. llvylv-/
4.2. Assegurar uma gestão criteriosa e equilibrada dos recursos humanos e financeiros

disponíveis, com vista à execução do plano de atividades de 2013, que visa essencialmente

promover e estimular a coesão sociocultural regional com base na mobilização da herança

patrimonial comum, ao serviço do desenvolvimento cultural, educativo e turístico.

4.3. Prosseguir o Projeto de lnvestigaçáo "ClB - Chibanes no Contexto da Arqueologia

da Península da Arrábida" (2012-2015), 'direcionado para o estudo da evolução do

povoamento da cordilheira da Arrábida, desde as primeiras sociedades sedentárias até aos

alvores da romanização.

Projeto pluridisciplinar da iniciativa do MAEDS, com o apoio da Câmara Municipal de

Palmela e da FCSH da Universidade Nova de Lisboa, aprovado pelo IGESPAR, que visa

relançar os estudos arqueológicos em um arqueossítio estratégico para a futura

classificação da Arrábida como Patrimonio Mundial.

4.4. Organizaçáo do 2a Curso de Verão lnternacional (Arrábida Summer School / 2013),

dedicado à complexidade social na Pré e Proto-história do território português (cf. programa

do museu).

4.5. Estudo e conservação do Património do território distrital:

4.5.1. Campanha arqueologica na colina tumular do dolmen da Pedra Branca

(Melides), em colaboração com a Câmara Municipalde Grândola.

4.5.2 Campanha arqueológica de salvamento dos concheiros neolíticos da

Compofta, de colaboração com a Herdade da Comporta (cf. programa das atividades

do museu).

4.5.3. Operação de conservação do complexo fabril romano do Creiro (Portinho da

Arrábida, Setúbal).

4.6. Dinamização da atividade educativa com as escolas da região, através de visitas

guiadas ao museu e património regional, organização de ateliês, itinerância de exposições,

acompanhamento de estágios curriculares do ensino profissional, médio e superior.
3



4.7. Prosseguimento do trabalho em rede na área da produção cultural (entre outros

parceiros):

. Associação dos Arqueólogos Portugueses (Lisboa);

. Centro Cultural Emmérico Nunes (Sines);

. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da U.N.L;

. UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa;

. Forum lnter-Museus do Distrito de Setúbal;

. Galerias das Salgadeiras e Luís Serpa;

. Era, Arqueologia;

. APSS;

. Synapsis.

4.8. O Direito à Fruição Gultural: Visitas aos Lugares da História

Visitas guiadas a percursos de memória de patrimonio emblemático do Alentejo.

| - Ao longo do Sado.

ll - O último porto do Guadiana.

lll - Entre o Sado e o Mira, no berço da escrita.

lV - E Tróia tão perto.

4.9. Evento expositivo e conferência"Ambrentes Marítimos", a tealizar em parceria com a

APSS, na óptica da valorização da nossa cultura marítima (cf. programa do museu).

5. TÉCNICA§ DE EI.IQUADRAMEI{TO E PRINcIPAIs ATIvIDADEs DE cARÁcTER

ÂDÍq rlil§TRATtvo E Lo6ísTtCO

5.1. Preparação das reuniôes do orgão deliberativo da Assembleia Distrital de Setúbal.

5.2. Elaboração de atas, relatórios, planos de atividade e orçamentos.

5.5. Contabilidade.

5.4. Tesouraria.

5.5. Economato.

5.6. Recursos humanos.

5.7. Recepção, lnformação e Relaçôes Públicas.

5.8. Expediente.

5.9. Classificação e inventário das publicações da Biblioteca do MAEDS.

4



Recursos humanos afectos:

cristina Morais, Paula covas e Eva silveira. coordenação de J. soares.

6. II{U§§U DE ARqUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO DISTRITO DE §ETÚBAI -
MAEES

Em 2013, o MAEDS irá concentrar a sua atividade na investigação, na educação,
conservação e divulgação do património cultural, quer prosseguindo tinhas de investigação
já iniciadas, quer abrindo novas frentes de trabalho. Consolidará anteriores parcerias e
assinará novos protocolos por forma a obter ganhos de eficiência com economia de
recursos, reforçando o trabalho em rede e dinamizando a sua intervenção, ao serviço do
desenvolvimento cultural das populações e do turismo cultural.

6.1. Centro de Estudos Arqueológicos (CEA)

lnvestigação arqueológica e salvaguarda do património

6.1.1. Arqueologia de salvamento

Arqueologia conventual

6.1.1.1. Elaboração de relatório dos trabalhos de acompanhamento
arqueológico das obras de reabilitação do Convento dos Capuchos de
Alferrara - Palmela, da iniciativa da Associação de Municípios da Região de
Setúbal.

6.1.1-2. Preparação de comunicação sobre o Convento dos Capuchos de Alferrara
a apresentar ao ío Congresso lnternacional - Faiança Portuguesa (22 a 25 de
Maio de 2013).

Arqueologia pré-histórica

6.1.1.5. Conclusão das escavações arqueotógicas de salvamento na colina
tumular do dólmen da pedra Branca-Melides, Agosto de 2013. organização:
MAEDS e Câmara Municipalde Grândola.



6.t.2. Arqueologia de projeto

6.1..2.1.. Campanha de escavações arqueológicas no Gastro de Chibanes

durante o mês de Julho. Além da equipa técnica do MAEDS, participarão

estudantes universitários e estudiosos interessados no tema. Coordenação de

Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva.

6.L.2.2. Campanha de escavações arqueológicas nos concheiros neolíticos

da Gomporta, de colaboração com a Herdade da Comporta, aberta a participação

de estudantes universitários e estudiosos interessados.

CONCHEIROS NEOLíTICOS DA COMPORTA

Programa de intervenção arqueológica

Organização: Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e Herdade da

Comporta

Colaboração: IAP (lnstituto de Arqueologia e Paleociências da Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa).

Objetivos:

1) Minimização dos impactes negativos da afectação de duas jazidas neolíticas por

extração de areias: Malhada Alta e Barrosinha através de:

. Realização de escavaçôes arqueologicas que contribuam para um melhor

conhecimento deste importante património regional, para a constituição de uma nova

base de dados sobre o povoamento neolítico do estuário do Sado e para a produção

de conhecimento científico sobre a problemática dos modos de vida ribeirinhos e sua

sustentabilidade;

. Preparação de relatórios, de artigos científicos e de divulgação, de publicação

monográfica sobre esta realidade arqueológica, por forma a dar-lhe o relevo e o lugar

que merece no plano nacionale internacional;

' lmplementação de medidas de salvaguarda dos arqueossítios, através de cobertura

com geotêxtil das frentes de erosão, e reposição da morfologia original por acréscimo

de areias eolicas (Barrosinha).

2) Apresentação ao público dos sítios arqueológicos e sua integração nos circuitos

turísticos considerados pertinentes através de:

6



lnstalaçáo de elementos de delimitação em cada uma das jazidas, evitando
fracturas com a envolvente ambiental;

Colocação de painéis explicativos;

Sinalética nos acessos principais;

Adaptação dos caminhos existentes para utilização pedonal.

criação no acesso à Barrosinha, a partir da estrada principal que liga a comporta a
Alcácer do Sal, de uma plataforma de estacionamento e inversão de marcha para 1

ou 2 autocarros.

Arqueologia de campo

26 de Agosto a 14 de Setembrot2}l3
Horário diário: 8.00H -i3.00H

De 2a a 6a feira

lnteruenção arqueológica na Barrosinha

- Limpeza e recuo dos perfis estratigráficos criados pelos taludes da vala de extração de
inertes que atravessou o povoado pré-histórico.

- Registo gráfico e fotográfico dos perfis referidos.

- Levantamento tridimensional dos artefactos encontrados na escavação.
- Recolha controlada de amostras de fauna.

- Crivagem de todos os sedimentos por via.húmida.

- Cobertura dos perfis com geotêxtil e preenchimento da vala por areias eólicas, repondo-se
a morfologia do sítio.

- Elaboração de painel informativo a colocar no local.

- Sinalizaçáo dos limites da jazida com blocos de madeira tratada, sem qualquer outra
vedação.

- lnformação da população local sobre o interesse do arqueossítio para a memória da
Comporta e sua mais remota história, pois essa será a melhor forma de salvaguardar a
jazida contra açôes destrutivas.

lnteruenção arqueolôgica na Malhada Alta
Realização de sondagens-teste destinadas a programar a escavação em extensão, a realizar
em 2014.

6.1,.3. Trabalho laboratoria!

6.1.5.1. Tratamento de materiais. Lavagem, colagem, restauro, reconstituições,

inventário e classificação.

t
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6.1,.3.2. Desenho arquitectonico, ilustração e fotografia. /

6.L.3.3. Estudos de cultura material.

6.1.4. Divulgação

6.1..4.1,. Participação em reuniões científicas relevantes para a atividade do CEA.

6.!.4.2. conferências, orientação de visitas, acompanhamento de estágios.

6.1.4.3. Curso de Verão lnternacional:

ARRÁBIDA SUMMER SCHOOL/2o1 3

Programa

Período: 9-12 de Julho/2O13

Tema: Complexidade social na pré e proto-história

Arqueologia de campo

09-12t07t13

8,30H - 13,30H: Escavaçâo arqueologica no castro de chibanes (facultativo)

Conferências

09t07t13

15.00H -"Complexidade social no ltl miténio AC no SudoesÍe da Península lberica: a bacia
do médio Guadiana".

Por Joaquina Soares.

16.00H - Pausa para café.

í 6.15H - " Estremadura portuguesa. eue sociedade no ill miténio AC?', .

Por Victor S. Gonçalves e Ana Catarina Sousa.

17.30H - Encerramento.

10t07t13

í5.00H - "4 crescente complexidade sociat no decurso da tdade do Bronze".

Por Carlos Tavares da Silva.

16.00H - Pausa para café.
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16.15H - "Complexidade e Género: uma abordagem a partir da Andaluzia Pré e Proto-

histórica".

Por Leonardo Garcia Sanjuán.

17.30H - Encerramento.

11t07t13

15.00H -"A sociedade do Bronze final na Baixa Estremadura".

Por João Luís Cardoso.

16.00H - Pausa para café.

í6.15H -"Reino mítico de larÍessos. Que entidade sociopolÍtica?".

Por Pedro Albuquerque.

17.30H - Encerramento.

12107t13

15.00 H -"O mosaico cultural da ll ldade do Ferro no territorio português".

Por Elisa de Sousa.

16.00 H - Pausa para café.

1 6.í 5 H - " Ler a complexidade social na arle pré e proto-historica" .

Por Mário Varela Gomes.

17.30 H - Encerramento.

organizaçâo: MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de

Setúbal/Assembleia Distrital de Setúbal"

Colaboração:

- IAP (lnstituto de Paleociências da FCSH da Universidade Nova de Lisboa)

- UNIARQ (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa)

- Coordenação: Joaquina Soares

6.L.4.4. Workshop soóre fauna malacológica:

Workshop de iniciação ao estudo da fauna malacologica do estuário do Sado,

lecionado por Carlos Tavares da Silva e Manuela Coelho.

2 a 06 de Setembrol2}l3. No âmbito da intervenção arqueológica a realizar

concheiros neolíticos da Comporta.

Das 15.00 às 18.00H.

9
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6.1..4.5. Participação na Festa da Arqueologia, uma iniciativa da Associação dos

Arqueólogos Portugueses.

6.1,.4.6. Atualização do site do museu www.museu-magqs.qlg

Recursos humanos afectos:

Orientação de Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, coadjuvados por

AntÓnia Coelho-Soares, Susana Duarte, Júlio Costa, Paula Covas, Ana Castela,

Paula Palmeira, Fernanda Fino, David Jesus e Fernanda simões.

6.2. Serviço Educativo

6.2.1'. Realização de visitas guiadas ao museu e ao patrimonio regional:

6.2.1..1,. Visitas a Lugares da Historia:

| - Castelo de Alcácer do Sal - Fevereiro

ll- O último porto do Guadiana - Março

lll-Entre o Sado e o Mira, no berço da escrita - Abril

lV- E Tróia aqui tão perto - Maio

6.2.1,.2. Visitas escolares ao exterior

6.2.1.3. Visitas e atendimento geral do público na sede do MAEDS (exposição

permanente, exposições temporárias, outras atividades);

6.2.1,.4. O direito à prática cultural. parceria MAEDS/SYNAPSlS

6.2.2. "O Museu vai à Escola".

Apresentação em espaço escolar de exposições, conferências, apresentações

multimedia, de acordo com os programas curriculares e em articulação com os

docentes interessados no desenvolvimento da ação.

Orientação: Paula Covas.

10



6.2.3. Gestão da itinerância das seguintes exposições, de acordo com as solicitações:

6.2.3.t. "Romanos no Sado".

6.2,3.2. "O sismo de 1755 em Setúbal e as evidências arqueológicas"

6.2.3.3. "Conhecer e divulgar o património da nossa região"

6.2.3.4. "Figuras populares e ocupações tradicionais de Setúbal. Desenhos de Nuno

David".

6.2.3.5. "Aguas de silêncio. Fotografia de Rosa Nunes".

6.2.4. Orientação de estágios curriculares e disponibilização de apoio escolar

personalizado e/ou institucional.

6,2.5. Promoção de ateliês temáticos e de ferias, cursos destinados a grupos escolares

e/ou a grupos socioprofissionais. Orientação de Ana lsa Férias.

6.2.5.1,. Conferência no Dia Mundial do Ambiente

Auditório da APSS

"Arqueologia subaquática. Projeto Sado"

Prof. Francisco Alvesl

"Oceano e desenvolvimento sustentável. Reinventar um país"

Prof.a Doutora Luísa Schmidt2

1 - Ex-Diretor do Museu Nacional de Arqueologia e Prof. aposentado de Arqueologia naval da FCSH
da Universidade Nova de Lisboa.
2 - Doutorada em sociologia do ambiente e investigadora principal no lnstituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa. Coordena a linha de investigação em sustentabilidade: ambiente, risco e
espaço. lntegra o programa doutoral em alterações climáticas e polÍtlcas de desenvolvimento
sustentável.
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rry,6.2.5.2. "Traço a Traço". Curso de Expressão Artística. 9" Edição.

Ana lsa Férias.

6.2.5.3. Maratona fotográfica cultural

Tem como objetivo a valorização do Património da cidade de Setúbal e a revelação

de novos talentos na área de fotografia. Os trabalhos serão expostos numa gale6a

virtual no website do MAEDS.

6.2.5.4. Percursos G ráfi cos

Visita guiada ao centro histórico de Setúbal, registando o percurso no diário gráfico.

6.2.5.5. Oficina de gravura

6.2.5.6. Oficina de ilustração infantil

6.2.5.7. Workshop cake design

6.2.6. Comemoração do dia/noite internacional dos Museus (tema do ICOM-2013
"Memória + crlatividade = mudança social"

6.2.7 .Atual ização do blog http://maedseventosactividades. blogspot. pu

6.2.8. Organização e montagem de exposições temporárias:

Janeiro-Fevereiro

De 15 Janeiro a 3 de Março

o DlsrRlro DE SETUBAL NA colEÇÃo oe cARTAzES Do AReutvo MUNtctpAL
BARREIRO

Exposição realizada pela parceria do Arquivo Municipal do Barreiro/MAEDS

Março - Abril- Maio

De 08 de Março a 14 de Maio

L2



A OBRA GRAFICA DA ARTISTA MARIA GABRIEL

Maria Gabrieltem largo percurso artístico. Cursou gravura com João Hogan, Alice Jorge e lsabel

Pons, em Lisboa, e estagiou na Hochshule Fur Bildende Kunst em Hamburgo onde se

especializou em Litografia. É autora de parceria com Alice Jorge do livro Técnicas de Gravura

Artística e pertence desde 1977 aos Corpos Diretivos da Sociedade Nacional de Belas Artes.

Maio - Agosto

18 de Maio a 30 de Agosto

HORIZONTES MARíTIMOS

-Fotografia das formas de vida dazona intertidaldo mar da Arrábida

pelo fotógrafo da natureza, José Costa

-FotograÍia dos pinhais litorais (ecossistemas do tipo duna verde)

pela fotografa de arte contemporânea, Rosa Nunes

Objetivos: valorizar a vocaçáo atlântica portuguesa, projetar a nossa cultura marítima, e debater

as questôes da sustentabilidade

Organização: MAEDS e APSS

Setembro

colEcÇÃo DE ARTE CONTEMpORÂruen DA FUNDAÇÃO eOp

Curadoria de João Pinharanda

Outubro- Novembro

CRISALIDAS. FOTOGRAFIA DE CLAUDIA FISCHER

Exposição que reflete sobre o conceito de espaço e de tempo, face às evoluções tecnologicas

que caracterizam a sociedade de informação.

Organização: Galeria Luis Serpa e Associação lnduscria-Plataforma para as Indústrias Criativas

e MAEDS.

13
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Novembro-Dezembro

MANUEL DA FON§ECA, POR TODAS AS ESTRADAS DO MUNDO

Pioneiro da literatura neo-realista, Manuel da Fonseca (1911, Santiago do Cacém - 1gg3,

Lisboa) foi sempre um extraordinário contador de histórias, qualidade que melhor se expressou
na escrita de contos, rômances e crónicas, convertendo-se rapidamente em uma das figuras
maiores da literatura portuguesa do século XX.

Organização: Museu Municipal de Santiago do Cacém

Apresentação: MAEDS

Recursos humanos afectos:

Ana lsa Férias, Ana Castela, Antónia Coelho Soares, Paula Covas, Júlio Costa, Eva

Silveira. Planeamento de Joaquina Soares.

1,4
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAI-

ORçAMENTO DA DESPESA

,il

01 00 00 Assembleia Distritat

06 02 03 0í

DESPESAS CORRENTES

isição de bens e serviços

Aquisição de bens

Material de escritório

bens

Aquisição de serviços

Gomunicações

Transportes

dos serviços

Estudos, parece res, projectos e cons ultadoria
Encargos de cobrança de receitas

Outros serviços

Outras despesas correntes

Diversas

postos e taxas

Outras

Outras restituições

Tota! das DESPESAS CORRENTES

Total Orgão 0í 00 00

12.982,20

1.000,00

500,00

500,00

11.982,20

í.500,00

1.732,20

500,00

7.000,00

250,00

í.000,00

13.192,20

Pá9. 1



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

oRçAMENTO DA RECEITA
Ano:201

Código Designação Montante

l5
)5 02

05 02 0í
l6
16 01

16 01 01

06 0í 01 01

D6 0í 01 99

16 05

06 05 01

)7
)7 01

07 01 02

07 01 03

07 02

07 02 08

07 02 08 03

07 02 09

07 02 09 99

08

08 01

08 01 99

08 0í 99 99

10

10 05

10 05 0í

RECEITAS CORRENTES

Rendimentos da propriedade

Juros - Sociedades financeiras

Bancos e outras instituições financeiras
Transferências correntes

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

Públicas

Empresas públicas
Outras
Administração local

Gontinente
Venda de bens e serviços correntes

Venda de bens

Livros e documentação técnica
Publicações e impressos
Serviços

Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

Serviços culturais
Serviços específicos das autarquias

Outros
Outras receitas correntes
Outras

Outras

Diversas
Total da Receita Corrente

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de capital

Administração local

Continente
Total da Receita de CaPital

TotalGeral

200,0(
200,0(

200,0(

318.608,0',

2.000,0(

2.000,0(

í.500,0(
500,0(

316.608,0',
3í6.608.01.#

4.100,0(
1.100,0(

1.000,0(

í 00,0(

3.000,0(
1.500,0(

í.500,0(
1.500,0(

í.500,0(
100,0(

100,0(

100,0(

í00,0(
323.008,0í

467.925,3i

467.925,31

467.9?5,3i

467.925,37

790.933,3Í

#ft

Pá9. 1



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

ORÇAMENTO DA DESPESA

í,4!
/\

yw05 00 00 Museu Arqueologia e Etnografia Dist. Set

Código Designação Montante

01

01 0í

0í 01 03

01 01 03 0í

0í 0í 07

0í 0í 09

0í 01 íí
0í 0í 13

01 01 14

01 0í í5
01 02

010202

0í 02 03

010204

0í 02 05

0í 02 06

010207

01 02 13

01 03

0í 03 01

0í 03 03

01 03 05

01 03 05 01

0í 03 05 02

0í 03 05 03

0í 03 09

02

0201

020102

02010201

02010202

02 01 02 99

020104

02 01 05

02 01 06

DESPESAS CORRENTES

Despesas com o pessoal

RemuneraçÕes certas e permanentes

Pessoaldos quadros - Regime de função públic

Pessoal em funções

Pessoal em regime de tarefa ou avença

Pessoal em qualquer outra situação

Representação

Subsidio de refeição

Subsídio de férias e de Natal

Remunerações por doença e maternidade / pater

Abonos variáveis ou eventuais

Horas extraordinárias

Alimentação e alojamento

Ajudas de custo

Abono para falhas

Formação

Colaboração técnica e especializada

Outros suplementos e prémios

Segurança social

Encargos com a saúde

Subsídio familiar a criança e jovens

Contribuições para a segurança social

Assistência na doença dos funcionários públic

Segurança social dos funcionários públicos

Segurança social - Regime geral

Seguros

Aquisição de bens e serviços

Aquisiçâo de bens

CombustÍveis e lubrificantes

Gasolina

Gasóleo

Outros

Limpeza e higiene

Alimentação - Refeições confeccionadas

Alimentação - Géneros para confeccionar

295.426,69

206.233,96

134.436,00

í34.436,00

22.044,96

8.379,0í

3.000,00

í í.835,69

25.000,00

1.538,30

24.800,00

2.300,00

200,00

í0.500,00

2.000,00

4.500,00

4.700,00

600,00

64.392,73

5.900,00

300,00

53.192,73

15.000,00

25.000,00

13.192,73

5.000,00

262.885,00

41.785,00

9.500,00

3.500,00

3.500,(t0

2.500,00

3.000,00

900,00

600,00

Pá9.2



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

ORÇAMENTO DA DESPESA

05 00 00 Museu Arqueologia e Etnografia Dist. Set

Código Designação Montante

020107

02 0í 08

02 01 í5
020117

02 0í í8
02 0í í9
020120

020121

0202

020201

02 02 03

020204

02 02 09

020210

020211

020212

020213

020214
020215

020216

020217

020219

020220

020225

04

04 07

0407 01

06

06 02

06 02 01

06 02 03

06 02 03 05

07

07 01

Vestuário e artigos pessoais

Material de escritório

Prémios, condecorações e ofertas

Ferramentas e utensílios

Livros e documentação técnica

Artigos honorÍficos e de decoração

Material de educação, cultura e recreio

Outros bens

Aquisição de serviços

Encargos das instalações

Gonservação de bens

Locação de edifícios

Comunicações

TranspoÉes

Representação dos serviços

Seguros

Deslocações e estadas

Estudos, pareceres, projectos e consu ltadoria

Formação

Seminários, exposições e similares

Publicidade

Assistência técnica

Outros trabalhos especializados

Outros serviços

Transferências correntes

lnstituições sem fins lucrativos

lnstituições sem fins lucrativos

Outras despesas correntes

Diversas

lmpostos e taxas

Outras

Outras

Total das DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de bens de capital

lnvestimentos

1.900,00

7.000,00

í.385,00

4.500,00

2.500,00

500,00

5.000,00

5.000,00

221.100,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

í0.500,00

7.000.00

5.000,00

2.500,00

20.000,00

40.000,00

í.500,00

50.000,00

í.600,00

6.500,00

45.000,00

í4.500,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

1.330,00

1.330,00

1.í30,00

200,00

200,00

565.341,69

212.409,49

212.409,49

Pá9. 3



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

oRçAMENTO

05 00 00 Museu Arqueologia e Etnografia Dist. Set

DA DESPESA
rÂno: 20í3

(Unidade: EUR) ,

147.409,49

í0.000,00

137.409,49

10.000,00

í0.000,00

10.000,00

10.000,00

í0.000,00

5.000,00

20.000,00

Edifícios

de serviços

utros

ialde transporte

utro

Equipamento de informática

Equipamento administrativo

Ferramentas e utensílios

e objectos de valor

Totaldas DESPESAS DE CAPITAL

TotalOrgão 05 00 00

TotalGeral

01 03

0{ 03 01

0í 03 07

01 06

01 06 02

01 07

0í 08

0í 09

0í í1
01 12

777.751,18

790.933,38

Pá9.4



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

RESUMO
Ano:2013

(Unidade: EUR)

Receitas Montante Despesas Montante

êarranfa 323.008,01

467.925,37

0,00

Corrente 578.523,8§

212.409,4çêanilal Canital

Total

Serviços Municipalizados

Total

Serviços Municipalizados

790.933,38 790.933,3€

TotalGeral 790.933,38 TotalGeral 790.933,3t

Em 7 de Dezembro de2012

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 7 de Dezembro de2012
,f_í

1 iWÍat



Municípios

FEF+F§M + IRS

%

FEF+FSM + IRS
olo

2012 2013

\lúcer do Sal € 9.1 13.025 8,11% 9.1 14,874 € 8,10%

\lcochete 2.737.661 2,440/o 2.736.591 € 2,430/o

\lmada 16.183.652 14,39o/o 16.177.891 € 14.37%

iro € 9.429.943 8,39% 9.426.419 € 8,380/o

!rândola € 6.367.406 5,660/o 6.404,128 E 5,690/o

lloih € 10.201.763 9,07% 10.197,747 € 9,06%

€ 5.757.657 5,120/o 5.755,506 € 5,11%
,almela 87.511.181 6,68% 7 .511,310 C 6,67%

i, Cacem .153.4EU 9,92% 1.148.593 € 9,910ío

;eixal í3.880.437 12.340/o 13.875.588 € 12.33%

Íà €.4.912.021 4,37o/o 4.910.283 € 4.36%

túbal € 1 1.546.985 10,27% 11.542.924Ê 10,26%

iines € 3.6E2.9 3,28% 3.745,25E € 3,33%

iub-Total ...... € 112.487. 100.s0% 112.541.712f- í00,00%

Transferências Financeiras do Orçamento de Estado de 201212013

para os Municipios do Distrito de Setúbal

Transferêncius tinanceiras - 2013
[alínea a) do art.o 9.'e art.' 14.'do Decreto - Lei n.o 5/91, de 8 de Janeiro]

RECEITAS CORRENTES
Comparticipação dos MunicíPios

se repercutiu o aumento de cerca de 5,3% do total das transferências do

os Municipios relativamente ao ano transato, ou seja o orçamento das

ias financeiras dos Municipios para a ADS iem em relaçáo ao ano de

2012 um crescimento zero,

MUNICiPIOS % TOTAL Valores
Anuais

Duodécimos

ALCACER DO SAL 8.14o/o 25.645.2e 2.137.1

ALCOCHETE 2.43% 7.693,5€ 641.1i

ALMADA 14.37% 45.496,5€ 3.791.3{

BAI?REIRO 8.38% 26.531.7e 2.210.9t

GRANDOLA 5.69% 18.015,0C 1.501.21

II,IOITA 9.06% 28.684,68 2.390.3Í

[,toNTlJo 5.11o/o 16.178,67 1.348.2i

PALMELA 6 670/, 21.117 ,7e 1.759,81

SANTIAGO DO CACEM 9s1% 31.375,8e 2.614.6(,

SEIXAL 12.33% 39.037,7t 3.253.1!

SESIMBRA 436% 13.804,11 1.150.31

SETUBAL 10.260/o 32.483.9€ 2.707,0Í

SINES 3,33% 10.543,05 878,5§

TOTAIS 100Yo 3í6.608,í 0 26.384,01



MAPA DAS DIVIDAS DOS MU] {lGiPlOS A ADS Em1711212012

Câmaras Municipais Dividas

Alcácer do Sal

94 6.629,80
oÃ 7.801.20
96 8.191,26
97 12.468,45
98 13.071 .13

2005 22.350,30
2006 30.384,24
2007 27.335,64
2008 28.620.48
2009 29.468,80
2010 29.717,52
2011 27.017,53
2012 25.666,65

TOTAL 268.723.00

Alcochete

2009 4478,7
2010 8869.8
2011 12530.16
2012 7722,15

TOTAL 33600,8í

Montijo 2012 í6.203.85
TOTAL 16.203,85

Santiago do Cacém

1994 7.012,94
1 996 6.022.23
1997 13.108.51
I 998 14.773.65
1 999 13.832,02
200c 19.595.77
2002 21.011,65
2003 12.059,8í
2005 31.621,58
200e í5.550.73
2007 8.949.58
2008 9.389,56
2009 23.788,44

TOTAL 196.716,47

Sines

2002 9.350.57
2003 7.594,11
2004 7.687,65
2005 10.595.71
2006 10.771.67
2009 12.174.30
2010 12.139,40
2012 10.380.59

TOTAL 80.694,00
TOTAL DAS DIVIDAS- 595.938,13
. A parte da divida que se prevê cobrar em 2013 foi orçamentada em receitas de capital
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Plano de actividades

Assembteia Distritat de Setúbat
Setúbal, tg Dezembro, 2011





\P,M

PLANO DE ACTIVIDADES DA ASSEMBLEIA DISTRITAL DE

SETÚBAL

2012

1. TNTRODUÇÃO

Sem se deixar de reconhecer o cada vez maior esforço financeiro dos Municípios, é necessário
considerar que as receitas desta Assembleia Distrital são, por determinação legal, quase
exclusivamente provenientes dos duodócimos dos Municípios do Distrito de Setúbal, como é definido
no Decreto-Lei 5/91 de B de Janeiro. Reconhecendo o esforço de alguns Municípios em cumprir
a Lei, não é, pois, aceitável a acumulação de dívidas à Assembleia Distrital por parte de outros,
conforme anexo.

Reflectindo a redução no Orçamento de Estado das contribuições dos fundos municipais para as
Autarquias do Distrito, as contribuições dos Municípios para o orçamento daADS em2012irão sofrer
igual diminuição, de cerca de 5%.

Desenvolver-se-á uma política de obtenção de receitas próprias, como foram os câsos da intervenção
arqueologica realizada em 2011 no Baluarte do Cais, no âmbito das obras de adaptação a Escola
Superior de Hotelaria, e também o prosseguimento do Atlas do Património Cultural, da Iniciativa da
CIMAL - Comunidade lntermunicipal do Alentejo Litoral e Costa Vicentina.

2. ACTIVIDADES DA ASSEMBLEIA DISTRITAL

O Plano de Actividades da Assembleia Distrital de Setúbal pretende optimizar o trabalho a realizar
pelos quadros técnicos do museu no desenvolvimento de projectos arqueologicos com um valor
histórico regional, procurando-se alargar cada vez mais o intercâmbio, nomeadamente a parceria

com a rede de museus municipais da Região, até porque as acçÕes já realizadas significam um salto
qualitativo nesse trabalho colectivo e integrador.

As parcerias com outras organizações (empresas e universidades) lrazem mais-valias, bem como a
produção técnico/científica em cooperação com investigadores nos níveis nacional e internacional.



\ fnn
Propõe-se continuar a actividade sociocultural atravós do MAEDS, potenciadora de uma u$ão
sociocultural conjugada com o meio envolvente, como são exemplos as actividades de criação
de exposições, realização de conferências, workshops, ateliês, visitas culturais, dando particular
visibilidade às questões de carácter histórico, arqueológico e antropológico.

3. PoLíTrcA Do PESSoAL

No ano de 2012 continuaremos a acompanhar as competências do pessoal, assegurando uma
formação e actualização contínua, participando conforme os casos em acções de formação ou no
caso dos trabalhadores de investigação, em reuniões de índole científica.

Em2A12, as despesas com pessoalterão um crescimento negativo de 5%. Os processos concursais
abertos em 2011 prosseguirão em 2012. Nâo existirão quaisquer aumentos de despesa, mas tão-
somente a manutenção de anteriores funçôes, imprescindíveis à operacionalidade dos serviços.

4. OBJECTIVOS ESTRATÉCICOS

4.1. Reduzir a dívida à Assembleia Distrital de Setúbal. Persuadir os Municípios com pagamentos
em atraso, em especial os casos das Câmaras Municipais de Alcácer do Sal e de Sines, que esses
comportamentos são "entorses" à Democracia e que pela via do diálogo poderemos encontrarformas
de pagamento faseadas.

4.2. Assegurar uma gestão maximizadora dos recursos humanos e financeiros disponíveis, com vista
à execução do plano de actividades de 2012, sem comprometer o funcionamento do órgão, que,
como é sabido, se encontra legalmente impedido de contrair empréstimos.

4.3. Organizaçáo da Conferência "Desigualdade e Economia Política nos lV e lll Milénios A. C. na
Península lbérica".

4.4. Publicação das Actas da Conferência lnternacional sobre a Pré-história das Zonas Húmidas, em
parceria com a SIMARSUL.

4.5. Publicação das Actas do Encontro de Homenagem a L Marques da Costa, em volume da revista
" Setúbal Arqueologica" .

4.6. colocação on line do Patrimonio Arqueologico da costa sudoesfe
elaboração do AÍlas do Património cultural da Alentejo Litoral e costa
cIMAL-comunidade lntermunicipal do Alentejo Lltoral e costa Vicentina.

4.7. Prosseguimento do trabalho em rede na área da produçâo cultural e
Associação dos Arqueólogos Portugueses;

Centro Cultural Emmérico Nunes:

Portuguesa, no âmbito da

Vicentina, da iniciativa da

lz

patrimómio com:



Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da U.N.L;

Fórum lnter-Museus do Distrito de Setúbal;
Galerias das Salgadeiras e Luís Serpa;

Museu da Humanidade (Burgos);

Oficinas do Convento (Montemor-o-Novo);

Synapsis.

4.8. O MAEDS continuará a assegurar, mau grado a crise instalada, a salvaguarda e a investigaçâo
do nosso singular património arqueologico regional, a preservação da memória colectiva e a sua
democratização.

5. TECNICAS DE ENQUADRAMENTO E PRINCIPAIS ACTIVIDADES DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVO E LOGíSTICO

5.1. Preparação das reuniÕes do orgão deliberativo da Assembleia Distrital de Setúbal.
5.2. Elaboração de relatórios, planos de actividade e orçamentos.
5.3. Contabilidade.

5.4. Tesouraria.

5.5. Êconomato.

5.6. Recursos humanos.

5.7. Recepçâo, lnformação e Relações Fúblicas.
5.8. Expediente.

5.9. Classificação e inventário das publicações da Biblioteca do MAEDS.

Recursos humanos afecÍos:

Cristina Morais, Paula Covas e Eva Silveira. Coordenação de J. Soares.

6. MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOGRAFIA DO DISTRITO DE SETUBAL - MAEDS

E.m2012 o MAEDS irá reforçar o trabalho em rede, dinamizando os actuais protocolos de cooperação
e realizando novas parcerias, de forma a ampliar a sua intervenção e a estimular a participação
das populações na produção e fruição culturais, com ganhos de eficiência e economia de recursos.
A investigação arqueologica, a conservação, valorização e divulgação do patrimonio cultural, bem
como o apoio ao ensino serão as suas principais frentes de intervenção.

6.'1. Centro de Estudos Arqueológicos (CEA)

lnvestigação Arqueológica e Salvaguarda do Património

6.1.1. Arqueologia urbana

6.1 .1 .1 . Preparaçâo para publicação de artigo científico sobre a intervenção arqueologica na Rua dos
Caldeireiros/ R. Álvaro Luz (Setúbal), integrado no projecto sobre as Preexrsfé ncias de SeÍúbal, por
Carlos Tavares da Silva, Joaquina Soares e Susana Duarte.

t:
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6.1.1.2. Preparação para publicação de artigo científico sobre a intervenção arqueológica no Largo
AntÓnio Joaquim Correia (Setúbal), integrado no projecto sobre as Preexrsfê ncias de Setúbat, por Rui
Coelho, Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares.

6.1.1.3. Preparação para publicação de artigo científico sobre a intervenção arqueológica na Rua
Augusto Flamengo (Setúbal), integrado no projecto sobre as Preexistências de Setúbal, por Joaquina
Soares, Carlos Tâvares da Silva, Susana Duarte, Antonia Coelho-soares e Júlio Costa.

6.1.2. Arqueologia de projecto

6.1.2.1. lmplementação do novo projecto plurianual CIB - CHIBANES E AARQUEOLOGIA DA
PENíNSULA DAARRABIDA, coordenado por Joaquina Soares e Carlos Tâvares da Silva.

6.1.2.2. Publicação das,Actas da Conferência lnternacional "Pre-historia das Zonas Húmidas e
Paisagens de Sal", de colaboração com a SIMARSUL. Coordenação de Joaquina Soares.

6.1.2.3. Edição do volume XIV da "Setúbal Arqueológica", de homenagem a Antonio lnácio Marques
da Costa, pioneiro da Arqueologia na Península de Setúbal.

6.1.2.4. Preparação de novovolume da publicação "Musa. Muset)s, Arqueotogia e Outros patrimónios".

Colaboração do Fórum lntermuseus do Distrito de Setúbal.

6.1.2.5. Participação em reuniões científicas relevantes para a actividade do CEA.

6.1.2.6.Tratamento de materiais. Lavagem, colagem, restauro, reconstituições, inventário e
classificaçâo.

6.1.3. Arqueologia e valorização patrimonial

6.1.3.1. Desenvolvimento do projecto, "Atlas do Património Cutturat do Atentejo Litoral e CosÍa
Vicentina", em colaboração com a CIMAL (Grândola).

6.1.3.2. Organização da Conferência "Desigualdade e Economia Política nos lV e III Milénios A.C.".

6.1.4. Arqueologia, educação e cooperação

6.1-4.1 Realização de workshop sobre análise traceológica de indústrias líticas pré-históricas, por
lgnacio Clemente (Universidad Autonoma de Madrid).

6.1.4.2. Participação na Festa da Arqueologia, uma iniciativa da Associação dos Arqueologos
Portugueses.

6.1.4.3. Preparaçâo de protocolo com O Museu da Humanidade de Burgos, sobre cooperação, no
domínio da divulgação arqueológica.
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Recursos humanos aêcÍos:
Orientação de Carlos Tâvares da Silva e Joaquina Soares, coadjuvados por Antonia Coelho-Soares,
Susana Duarte, Júlio Costa, Paula Covas, Ana Castela, Paula Palmeira, Fernanda Fino, Fernanda
Simões.

6.2. Serviço Educativo

6.2.1. Realizaçáo de visitas guiadas ao museu e ao património regional, para as escolas do Distrito
que o solicitem.

6.2.2. Promoção de ateliês e cursos destinados a grupos escolares, e/ou a grupos socioprofissionais.

6.2.2.1. Ateliê "Esculturas em Materiais Perecíveis". Janeiro e Fevereiro.
Visita guiada às exposições permanentes de Arqueologia e Etnografia e à exposição temporária
"Esculturas Leves". Realização de papagaios. Organização de programas de visitas por
estabelecimento de ensino. Acção aberta à participação gratuita das escolas do Distrito.

6.2.2"2" Workshop de lntrodução à joalharia contemporânea

Orientação: Andreia Assembleia. 25 de Fevereiro a 17 de Março de 2A12.

Workshop composto por quatro sessões em que a partir de uma imagem seleccionada previamente
pelos alunos, estes possam desenvolver um processo criativo comum na joalharia de autor, que
passa pela compreensão da imagem que escolheram, pela escrita, pelo desenho, pelas maquetes
e finalização do projecto num material escolhido pelo aluno e que mais se adequar ao seu projecto.

1" Sessão - História da Joalharia Contemporânea
Apresentação em powerpoint de joias de autor.

2" Sessão - Aula de desenho

3u Sessão - Aula de maquetes

4a Sessão - Execução de peças. Apresentação dos projectos desenvolvidos.

6.2.2.3. Curso de lniciação à Gravura. Abrile Maio
Colaboração da Galeria das Salgadeiras.

Orientaçâo: Joanna Latka

6.2.2.4. Ateliês de férias. Junho - Julho
Orientação:Ana Férias

6.2.2.5. "Traço a Traço". Curso de Expressão Artística. 8a Ediçâo - De 20 de Outubro a 15 de
Dezembro.

lntegrado na "Trienalde Desenho 2A12"

Coordenação: Ana Férias

ls



6.2.3. Gestão e acompanhamento de exposições itinerantes, nomeadamente:

6.2.3.1.'ROMANOS NO SADO'

6.2.3.2. "O SISMO DE 1755 EM SETUBAL EAS EVIDÊNCIASARQUEOLOGICAS'
27 de Fevereiro a 't6 de Março.

Escola 2, 3 Fragata do Tejo

Organização: MAEDS e Junta de Freguesia da Moita.

6.2,3.3. 'CONHECER E DIVULGAR O PATRIMONIO DA NOSSA REGIÃO'

6.2.3.4. "FIGURAS POPULARES E ocuPAÇÕES TRADlctoNAts DE sETUBAL. DESENHos DE
NUNO DAVID'

6.2.3.5. "AGUAS DE SILÊNCIO. FOTOGRAFIA DE ROSA NUNES"
Moinho de Maré das Mouriscas, Maio.

Organização: MAEDS e Reserva Natural do Estuário do Sado.

6.2.4. Orientação de estágios curriculares e disponibilização de apoio escolar personalizado
elou institucional.

6.2.5. "O Museu vaià Escola"

Apresentação em espaço escolar de exposiçôes, conferências, apresentaçôes multimedia, de acordo
com os programas curriculares e em articulação com os docentes interessados no desenvolvimento
da acção.

Orientação: Paula Covas.

6.2.6. Formação contínua e fruição culturais:

6-2.6.1. Visitas e atendimento geral do público na sede do MAEDS (exposição permanente,
exposições temporárias, outras actividades);

6.2.6.2. Visitas guiadas.

6.2.7. O direito à prática cultural. Parceria MAEDS/SYNAPSIS

6.2.8. Comemoraçôes do "Marça Mulher"

Exposições temporárias e debate sobre a situação sociocultural da mulher. Parceria com o movimento
associativo,

la



6.2.9. Comemorações do DÍa Mundial da Poesia (21 de Março)

De parceria com o movimento associativo e livreiros.

6.2.1A. Comemorações do Dia lnternacianal dos Museus

Organização de Feira do Livro dedicada à "Edição CulturalAutárquica"
lnter-Museus do Distrito de Setúbal.

6.2.11. Expos ições Tem porárias

Em colaboração com o Forum

Exposição Golectiva de Escultura "Esculturas Leves"
Catherine Henk, Cristina Ataíde, Graça Pereira Coutinho, Sara Antonia Matos, Sergio Vicente, Tiago
Fróis e Virgínia Fróis.

Durante o Verão de 2008, no mês de Julho, entre os dias 14 e 18, decorreu no Moinho doAnanil,
em Montemor-o-Novo, uma acção que juntou artistas plásticos e mestres cesteiros com o intuito da
criação de esculturas. No mês de Setembro de 2009, convidaram-se dois novos artistas para fazerem
o contraponto com outras matérias, a fotografia e o ferro. No Outono de 2009, cada um procurou um
lugar nos espaÇos do Convento para aí instalar as suas peças. A exposição evoca o rio, o local da
experiência e a redescoberta de novos sentidos. Num destes espaços, apresenta-se um documento
em vídeo que refere o processo da oficina experimental Esculturas Leyes.

Organização: Oficinas do Convento e MAEDS

B DE MARÇO - 25 DE MA|O

MARÇOIMULHER 2012

Exposição "Gravuras de llda Reis"
A exposição consistirá numa mostra das obras mais representativas do trabalho desta autora.
O trabalho desenvolvido por llda Reis ao longo de quase 30 de anos é de uma enorme consistência e
de qualidade reconhecida, e as quase 100 gravuras e serigrafias que llda Reis nos deixou, actualmente
em depósito na Biblioteca Nacional, tornaram esta artista um nome marcante e importante na Gravura
Portuguesa Contemporânea. Como refere Fernando de Azevedo num dos catálogos de llda Reis:
"Nunca deixou de ter esse empenho que exterioriza e interioriza essa força incontÍvel que é por
um lado o esforço e jeito do braço; e por outro, a força do espírito que é outra força ainda maior.
Não existe arte da gravura possível sem o concerto destas duas forças de que o papel, a prova,
nem sempre testemunha a dimensão reconhecível. Este aspecto, esta espécie de rosto do trabalho,
reconhece-se, está reflectido, nas gravuras de ILDA REIS quase como se por ele se determinasse a
morfologia que as distingue das outras."

Organização: Galeria das Salgadeiras e MAEDS

lt
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«Não quero ir onde não há a luz»t, gravuras de llda Rers gue, em canjunto, gritam em uníssono
a Liberdade no MAEDS, o primeiro museu a ser fundado no pós 25 de Abrit porgue, porventura,
também nós não queremos ir onde não há luz.

Ana Matos
(Curadora da Fundação José Saramago)

Exposição "Dias Felizes". Fotografia e vídeo de Rosa Nunes
No estereótipo da mulher-objecto a autora rasga frestas de onde se enxerga a escandalosa
desigualdade que inquina o nosso viver colectivo.
Organização: MAEDS

25.DÉ, MAIO ":25,,,JULHO

Exposição "AI Berto - Poeta de Sines, homern do mundo,,

Exposição sobre Al Berto. A partir do conceito geral do projecto «Al Berto - poeta de Sines, homem
do mundo>», constituído por quatro núcleos, pretende-se com este primeiro núcleo reivindicarAl Berto
como poeta de Sines, através do espaço geográfico, sítios que habitou, laços familiares e de amigos.
Mostrar o percurso biográfico deAl Berto, a partir das casas como espaços de identidade familiar, de
afectos, crescimentos, inspiração e criação literária. A exposição centra-se nas diversas casas onde
Al Berto viveu. Estas servem de referência para as suas vivências, definidas pelos lugares, pessoas
e elementos textuais evideneiados na obra literária.

Núcleos do P§ecto: A vida desenvolve-se numa teia de lugares e relações que formam uma
identidade, motor e reflexo de cruzamentos de que resulta a matriz poética que este núcleo pretende
abordar, estabelecendo pontes para os que se seguirão: A terra - Sines; O mundo; A obra.
Produção: Centro Cultural Emmérico Nunes
Apresentação: MAEDS

lB



Exposição "Cerâmicas de Mihai e Ana Ariciu"
Organização: lnstituto Cultural Romeno de Lisboa e Museu de Arqueologia e Etnografia

de Setúbal (MAEDS).
do Distrito

JULHO-SETEMBRO

"Terra, Fogo e lmaginação. Azulejaria Portuguesa".
Exposição sobre a produção azulejar tradicional da Península de Setúbal.

Conferência sobre o tema, integrada na exposição e visitas guiadas ao Palácio da Bacalhoa e ao

Museu Nacional do Azulejo.

"Grândola Arqueológica"
Exposição organizada pela Câmara Municipal de Grândola e apresentada pelo MAEDS.

OUTUBRO- DEZEMBRO
,ii

Desenha 2012 - 15 Out. a 15 de Dez.

Trienal Movimento
ATrienal Movimento Desenho 2012 disponibilizará e articulará entre os parceiros uma lista de dados

sobre equipamentos disponíveis e acções/eventos sobre Desenho para que os parceiros estabeleçam

sinergias ou programas em conjunto, se assim o desejarem.

Potenciará uma cultura de cooperação numa logica de partilha de informação e de trabalho conjunto
para a construção e acumulação colectiva de know-how e conhecimento entre parceiros.

Na rede, acreditamos, nascerão relações e sinergias fundamentais para a sustentabilidade de
projectos futuros, optimizando espaços e canais de comunicação, colocando pessoas e ideias em
ambientes criativos e inovadores.

Exposição "Jorge Costa. Trinta Anos de Desenho Arqueológico"
Retrospectiva do trabalho de ilustração arqueológica de Jorge Costa, desenvolvido no MAEDS, ao

longo dos últimos 30 anos.

Jorge Costa (1 945-201 0)

llustrador de Arqueologia e designer gráfico do MAEDS

Jorge Jesus Domingos Costa nasceu no dia 30 de Junho de 194,5, no concelho de Palmela, freguesia do

PinhalNovo.

Jorge Costa fez o Curso Geral de Comércio em Setúbal e diversas formações complementares,
tendo sido um dos primeiros especialistas profissionais no país em desenho arqueologico.

Em 1979 entrou para o quadro do MAEDS, onde foi responsável pelas diversas montagens de

exposiçÕes temporárias realizadas pelo Museu. A par desta função, foi desenvolvendo também o

trabalho gráfico dos eventos de divulgação cultural do mesmo museu. Por esta altura, Jorge Costa
já possuía um grande potencial teórico e experimental de desenho técnico, que mais tarde viria a
ser dirigido para a ilustração arqueológica. lnicialmente fez uma intensa formação na área acima

lg
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\ 4i^,tleu"l:\ l[' fl/referida, orientada pelos arqueologos Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares. A actual Exposi$ão
Permanente de Arqueologia do MAEDS, inaugurada em 2009, ficou ainda a dever, em muito, ao.§eu
labor, quer através da produção de ilustraçáo gráfica, de desenho de pianhas e suportes expositivos
e do apoio incansável nos mais pequenos pormenores. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair.
Durante os 30 anos de intenso trabalho no MAEDS, Jorge Costa participou com as suas ilustraçôes
arqueológicas (desenho arquitectonico, estratigráfico e de artefactos Iíticos e cerâmicos) em maís de
uma centena de intervenções arqueológicas realizadas em numerosas jazidas de que destacamos:
as necropoles da ldade do Bronze do Alentejo Litoral (Pessegueiro e Casas Velhas); os povoados

neolíticos de Vale Pincel, Salema, Montum de Baixo, Gaio, monumentos megalíticos; fortificações
calcolíticas (Monte Novo, Monte da Tumba, Chibanes); porto romano da llha do Pessegueiro; largas
dezenas de escavaçÕes arqueologicas na área urbana de Setúbal.
Colaborou também com desenhos arqueológicos em numerosos artigos científicos, publicados em
Portugal e no exterior, bem como nas seguintes obras: "SetúbalArqueológica", vols. la Xlll; "Musa.

Museus, Arqueologia e Outros Patrimonios", vols. la lll; "Pré-historia da Area de Srnes"; "ttha do
Pessegueiro Porto Romano da Costa Alentejana"; "Os Hipogeus da Quinta do Anjo e as Ecanomias
do Simbólico"; "Património Arqueologico do Distrito de Setúbal"; "Arqueologia da Arrábida", entre
outros.

"Da água dá fala". lnstalação de Virgínia Froís.
Organização: Oficinas do Convento e MAEDS

Conferência "Territórios de Transição - Arco Ribeirinho"
Por Luis Serpa

Organização: Galeria Luis Serpa e Associação lnduscria-Plataforma para as lndústrias Criativas.

Recursos humanos afectos:

Ana lsa Férias, Ana Castela, Antónia Coelho Soares, Paula Covas, Júlio Costa, Eva Silveira.
Planeamento de Joaquina Soares.
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Transferências Financeiras do Orçamento de Estado de 2012

para os Municipios do Distrito de Setúbal

Municípios

FEF+FSM + IRS

Yo

FEF+FSM + IRS

Yo

2011 2012

\lcácer do Sal € 9.601.457 8,14% € 9.119.025 8,11"/"

\lcochete € 2.880.481 2,430/o €2137 .661 2,44/o

\lmada € 17.027.931 14,37% € 16.183.652 'l 4.390/.

larrciro € 9.921.890 8,37% € L429.943 8,39%

i rândola € 6.71U.U/5 5,67% € 6.367.408 5,66%

/loita € 10.733.975 9,06% € 10.201.763 9,07%

€ 6.058.026 5.11o/" € 5.757.657 5,12"/,

ralmela € 7.906.192 6,67"/" ç.7 .514.187 6,68%

i, Gacem €. 11 .735.341 9,90% € 11.153.480 9,92V"

i eixal € 14.604.560 12,32/" € 13.880.437 12,34"/"

iesimbra €.5.168.274 4,36% ç.4.912,021 4,37"/"

i etúbal € 12.149.375 1O.25/" € 11.546.985 10,27%

i ines € 3.882.890 3,33"/o € 3.682.989 3,29o/o

i ub.Total € 118-380.4ü? 100,000./o € 11 2í87Jilü 100,00"1o

Transferências Financeirqs - 2012
rylínea a) do art." 9." e art.' 14." do Decreto - Lei n." 5/91, de I de J aneirorl

RECEITAS CORRENTF§
C.omp aúiciPação dos MunicíPios

MUNICiPIOS %TOTAL Valores
Anuais

Duodécimos

qLCACEH DO SAL 8.11"/" 25.666,61 2.138,8S

AL@CHETE 2,44% 7.722.1 643,51

ALMADA 14,39% 45.541,6§ 3.795,1t

BARREIRO 8.39% 26.552,U 2.212,71

GRÂNDOLA 5.66/o 17.912.84 1.492.7t

lrlolTA 9.07./" 28.704,81 2.392,01

[íoNTlJO 5.1?/" 16.203,8[ 1.350,3'

PALMELA 6,68% 21.140,9t 1.761,71

SANTIAGO DO CACEM 9.9?/" 31.394,9i 2.616,2!

SEIXAL 12.34% 39.053.8U 3.254,4t

SESIMBRA 4.37% 13.830,2r 1.152,52

serÚeAL 10.27% 32.502,6!. 2.708,5t

SINES 3,28% 10.380,5§ 865,0t

TOTAIS í00% 3í 6.608,10 26.384,01

n Repercutiu-se o decréscimo de cerca de - 5% do OE transferido pâra os Municípios, em igual

redução no orçamento da ADS paru 2012
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

ORÇAMENTO DA RECEITA
Ano:2012

(Unidade: EUR)

Código Designação Montante

05

05 02

05 02 01

06

06 01

06 01 01

06 01 01 01

06 0'l 0{ 99

06 05

06 05 01

07

07 01

07 a1 02

07 01 03

07 02

07 02 0B

07 02 08 03

07 02 09

lo, o, o, nn

lou

lo, o,

lou o, nn

lo, o, ,, nn

10

10 05

10 05 01

RECEITAS CORRENTES

Rendimentos da ProPriedade

Juros - Sociedades financeiras

Bancos ê outras instituições financeiras

Transferências correntes

Sociedades e quase-sociedades não Íinanceiras

Públicas

Empresas públicas

Outras

Administração local

Continente
Venda de bens e serviços correntes

Venda de bens

Livros e documentação técnica

Publicações e impressos

Serviços

Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

Serviços culturais

Serviços específicos das autarquias

Outros

Outras receitas correntes

Outras

Outras

Divêrsas
Total da Receita

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de capital

Administração local

Continente
Total da Receita de Capital

Total Geral

Corrente

200,00

200,0c

200,00

318.608,0í

2.000,0c

2.000,0c

1.500,0(

500,0(

316.608,0 í

316.608,01

4.100,0(

1 .100,0(

í.000,0(

100,0(

3.000,0(

1.500,0(

1.500,0(

1.500,0(

1.500,0(

100,0(

100,0(

100,0(

100,0r

323.008,01

467.925,3i

467.925,31

467.925,3-l

467.925,37

790.933,3r
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL

\W
Ano: 2012

(Unidade: EUR)ORçAMENTO DA DESPESA

01 00 00 Assembleia Distrital

Gódigo Dêsignação Montante

02

02 01

02 01 08

0201 21

0202

02 02 09

02 02 10

02 02 11

02 02 14

020224

020225

06

06 02

06 02 01

06 02 03
I

106 02 03 0{

DESPESAS CORRENTES

Aquisição de bens e serviços

Aquisição de bens

Material de escritório

Outros bens

Aquisição de serviços

Comunicações

Transportes

Representação dos serviços

Estudos, parêcerês, proiecto§ e consultadoria

Encargos de cobrança de receitas

Outros serviços

Outras despesas correntes

Diversas

llmpostos e taxas
I

loutras
I

lOutras restituições
I

OtAI dAS DESPESASCORRENTES
I

I

I rotal orgão 01 00 o0

12.982,20

1.000,00

500,00

500,00

11.982,20

1.500,00

'1.732,20

500,00

7.000,00

250,00

1.000,00

200,00

200,00

100,00

100,oCI

'100,00

13.182,20

13.182,20
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL

ORçAMENTO DA DESPESA
Ano:20í2

(Unidade:EUR)

05 00 O0 Museu Arqueologia e Etnografia Dist Set

Código Designação Montante

01

01 01

01 01 03

01 01 03 0í

01 01 06

01 0't 06 01

01 01 07

0t 01 09

01 0í 11

01 01 í3

01 01 '14

01 01 15
I

101 02

101 02 02

lo, 
o, o,

101 02 04

lo, o, ou

lo, o, o,

lo, o, o,

lo, or,,
lo, o.

lo, o, o,

lo, o, o,

lo, o. ou

lo, ,, ou o,

lo, o, ou *
lo, o, o, o,

lo, o, o,

lo,

lo, o,

lo, ,, o,

l* o, o, o,

lor, o, o,

lo, o, o, ,,
lo, o, oo

I

DESPESAS CORRENTES

Despesas com o Pessoal

RemuneraçÕes certas e permanentes

Pessoal dos quadros - Regime de função pÚblic

Pessoal em funções

Pessoal contratado a termo

Pessoal em funções

Pessoal em regime de tarefa ou avença

Pessoal em qualquer outra situação

Reprêsêntação

Subsidio de refeição
I

jsubsídio de férias e de Natal

lRemunerações por doença e maternidade í pater
I

lAbonos variáveis ou eventuais
I

I Horas extraordinárias
I

I Alimentação e alojamento

lAjudas dê custo

bono para falhas

Formação

Colaboração técnica e especializada

Outros suplementos e Prémios

Segurança social

com a saúde

familiar a criança e jovens

ontribuições para a segurança social

Assistência na doença dos funcionários públic

Segurança social dos funcionários públicos

Segurança social - Regime geral

Seguros

Aquisição

e lubrificantes

Gasolina

Gasóleo

Outros

higiene

de bens e serviços

de bens

296.013.85 I

213.41gt,821l

111.436,00 I

1íí.436.001

28.955,04 |

28.e55.04 I

22.044,96 I

4.647.17 I

3.000,00 I

14.066.51 I

27.731,54:|

í.53S,30 I

I

26.300,00 
|

4.300,00

200,00

10.500,00

'1.500,00

4.500,00

4.700,00

600,00

56.294,03

5.000,00

300,00

44.994,03

15.000,00

21.801,30

8.192,73

6.000,00

262.297,U

41.297,84

9.000,00

3.000,00

3.500,00

2.500,00

4.012,84

Itt



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

\ Í,,ilt.fM
Ano: 20í2

(Unidade: EUR)ORçAMENTO DA DESPESA

05 00 00 Museu Arqueologia e Etnografia Dist. Set

Código Designação Montante

02 01 05

02 01 06

02u a7

02 01 08

02 01 í5

020117

02 01 18

02 01 19

02 01 20

0201 21

a2a2

lo, o, o,

lo' " o'

lo2 02 04

loz oz os

lor r, ,o
lo, o,',,
loror*
lo, o, ,',

lorrrro
lrr rr',u
lo,o.u
lo, o, ,,
lo, or,,,
lo, o, ,,

l::""
loo o,

loo o, o,

Iou

lou o,

lou o, o,

lou o, o,

Io, o, o, ou

I

I

I

I

Alimentação - Refeições confeccionadas

Alimentação - Géneros para confeccionar

Vestuário e artigos Pessoais

Material de escritôrio

Prémios, condecoraçôes e ofertas

Ferramentas e utensílios

Livros e documentação técnica

Artigos honoríficos e de decoração

Material de educação, cultura e recreio

Outros bens

Aquisição de serviços
I

i Encargos das instalações
I

lconservação de bens
I

lLocação de edificios
I

lComunicaçôes
I

lTransportes

Representação dos serviços

Seguros

Deslocações ê estâdas

Estudos, paÍecêrê§, projêctos ê consultadoria

Formação

§eminários, exposiçóes e similares

Publicídade

técnica

trabalhos esPecializados

Outros serviços

Transferências correntes

lnstiiulções sem fins lucrativos

lnstituições eem fins lucrativos

Outras despesas correntês

Diversas

lmpostos e taxas

Outras

0utras

Total das DESPESAS CORRENTES

DESPE§A§ DE CAPITAL

e00,00 
I

600.00 I

,oo,oo I

,.ooo,oo I

1.385.00 I

o.uoo,ro I

,.roo,oo I

I

500,00 
|

5.000,00 
l

5.000,00

22'1.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

10.500,00

7.000,00

7.000,00

2.500,00

20.000,00

40.000,00

1.500,00

50.000,00

1.500,00

4.500,00

45.000,00

í4.500,00

5.700,00

5.700,00

5.700,00

1.330,00

1.330,00

1.130,00

200,00

200,00

565.341,69

lrs



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL

ORÇAMENTO DA DESPESA (Unidade: EUR)

05 00 00 Museu Arqueologia e Etnografia Dist' §et

212.409,49

212.4A9,49

u7.4A9,49

10.000.00

137.409.49

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000.00

de bens de câPital

lnvestimentos

EdifÍcios

de serviços

Material de transPorte

Outro

Êquipamento de inÍormática

Softwarê

Equipãmênto administrativo

Fêrramentas e utensilios

e objecto§ de valor

Total das DE§PESAS DE CAPITAL

Total Orgão 05 00 00

Total Geral

07 01 03

07 01 03 01

07 0í 03 07

07 01 07

07 01 08

07 01 09

116



ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

RESUMO Ano:2A12

iUnidade: EUR)

Receitas Montantê Despesas Montante

Corrente 323.008,01

487.925,37

0,00

Cnrrentc 578.523,8§

212.449,44Caoital ílanital

Total

Serviços Municipalizados

Total

Serviços Municipalizados

7S0.933,38 790.933,38

Total Geral 790.933,38 Total Geral 790.933,38

ORGÃO EXECUTIVO

Em I de Dezembro de 201''l fnf?g Oe Dezembro de 2o1fr

.ilú,fi,/ hile

Itt
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/MAPA DAS DIVIDAS DOS MUI.IICíPIOS A ADS DE 2011

Câmaras Municipais Dividas

Alcácer do Sal

94 6 629.80
95 7 8CI1,2A

96 I 191,26
97 12 468,45
98 13 071,13

2005 22 350.30
2006 30 384,24
2007 27 335.64
2008 28 62A,48
2009 29 468.80
2010 29 717.52
2011 27 A17,53

TOTAL 243 056"35

Alcochete

2009 4478.7
2A1A 8869.8
2411 '12530,16

TOTAL 25878.66

Montijo
2410 13 990,77
2011 15 635,00

TOTAL 29 625,77

Santiago do Cacóm

1 994 7 A12,94
1 996 6 022.23
1997 13 108.51
1 998 14 773.65
1 999 13 832,02
2000 19 595,77
2A02 21 011,65
2003 12 059.81
2005 31 621.58
2006 15 550.73
2007 8 949.58
2008 I389,56
2009 23 788,44

TOTAL 196 716.47

Sines

2402 I 350,57
2003 7 594.11
2404 7 687.65
2005 10 595,71
2006 10 771.67
2009 12174.3A
201 0 12139,4A
2A11 10 926.94

TOTAL 81 240.35
TOTAL DAS DIVIDAS 576 517.60

118

' §ó uma parte dâ divida ioi considêrada no orçamênto paru 2012, êm rêceilas clê capital, por se prevêr que a mêsma não seja liquidâda na sua totalidâdê
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Relatório de actividades e
prestação de contas 201 3

Assembleia Distrital de Setúbal

SetulroL
ÂssEMBLÊIA OIÍEITÁI.

rRESTAÇÃo DE coNTAs Do ExEncíclo DE 20rg

+w

1. ACTIVIDADES DA ASSEMBLEIA DISTRITAL

Esta Assembleia Distrital tem mantido regulannentê, apesar dos múltiplos constrangimentos, a
sua actividade de âmbito intermunicipalsobretudo no domínio cultural, através da acção do Mu-
seu deArqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS). O direito universal à Cultura tem
norteado, como é sabido, a nossa polÍtica cultural. O MAEDS ultrapassa largamente as funções de
conservaçâo, e mêsmo o seu espaço físico dilata-se por diversos sÍtios arqueológicos musealiza-

dos rn siÍu. Com efeito, à investigação é afectada uma parte significativa dos recursos disponíveis,

bem como à difusão cultural, que estabelece a interface com as populações. Na sua actividade
corrente, o MAEDS assegura uma oferta cultural seNTlpre actualizada, quer para o público em
geral, guer para o seçtor estudantil, em particular. Na sua intervenção, enquanto serviço público,

utiliza o grande potencial cientÍÍico e técnico dos seus recursos humânos, o seu ímpar acervo, o
património cultural imóvel regional, equipamentos e sineqias deconentes de uma perspectiva so-
cial de parceria, integração e solidariedades" De salientar a assinatura de um novo protocolo com
a Universidade de Coimbra. A par de um trabalho alicerçado nos territórios locale regional, o MA-
EDS projecta o seu trabalho a uma escala global, através da operacionalização de instrumentos
de comunicação virtual, cujos conteúdos são suportados por proiectos de investigação.

Em 2013, o MAEDS concentrou esforços na investigação arqueológica, na produção editorial e na

criação artística, não deixando de desempenhar as suas funçÕes na vertente educativa e formati-
va, recêbendo um importante número de estagiários.



+t

O MAEDS tem assegurado a afirmação e valorização da herança patrimonial regional e o reforço

da nossa identidade cultural, promovidos pelo Poder Local no Distrito. Em 2013 organizou com

assinalável bom êxito a segunda edição do Curso lnternacional de Verão dedicado à complexida-

de sociaÍ no tempo longo e à origem do Estado, em que participaram académicos e estudiosos,

quer do próprio museu, quer das mais conceituadas universidades poÍtuguesas, bem como de

um público interessado, constituído essencialmente por alunos universitários portugueses e es-

trangeiros. Na linha de valorização do património anabidino, organizou o MAEDS, com o apoio da

Câmara Municipal de Palmela, uma campanha de escavações arqueológicas no Castro de Chiba-

nes (Palnrela), acções em quê padiciparam cerca de trinta estudantes ê técnicos.

A Assernbleia Distrital continua a esforçar-se no sentido da diversificaçáo da suas fontes de re-

ceitas, nomeadamente através da prestação de serviços a outras entidades, por intennédio da

qualificada actividade dos trabalhadores afectos ao MAEDS.

Continuaram a ser promovidas actividades de animação cultural direccionadas para as escolas da

região, quer com visitas ao musÊu e apoio do servíço educativo do mesmo, quer através da inten-

sificação das deslocações de exposições itinerantes do muszu aos estabelecimentos escolares

ou a espaços que permitem a visÍta de alunos.

2. ADMTNTSTRAçÃO E POLíT|CA DE PESSOAL

Foram cumpridos os procedimentos definidos pelo SIADAP e avaliados todos os trabalhadores,

em função dos objectivos de missáo, objectivos pe,ssoais e organizacionais, definidos em diálogo

com os trabalhadores e conÍorme o orçamento aprovado.

3. CARAGTERTZAçAO DA ENTTDADE

De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, a seguinte caracterização da entidade é de apresentação

obrigatoria:

SEDE - LOCALIDADE: Av. Luísa Todi, 'lô2 - 2900-451 Setúbal

NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 680039945

MEMBROS DA MESA

Presidente - Joaquina Odete Martins da Graça

1.o Secretário - Carlos Alberto Fernandes Moreira

2.o §ecretário * Rui Estevam de Matos
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3.1 - MAPA COMPARATIVO ENTRE OS VALORES DE EXECUCAO EM 2012 E 2013

Apresentou-se seguidamente um mapa condensado das receitas bem como as respectivas re-
presentações gráficas que nos ajudam a estabelecêr comparaçôes entre os valores registados

nos exercícios de 2ü12 e 20'13. Assim, podemos melhor analisar os conteúdos das rubricas que

recepcionam os movimentos de receitas:

350 000

300 000

?50 000

200 000

'1§0 000

100 000

5ô 000

I Recebides en 2A12

rlRecebidasem 2013

23§531,00 238ô98,01

s,oo 0,00 4 815,§8 I S86'?0

o 
-{:m

sa,,6s -ff,*L**'üijff
070102- LryÍB 070?99 " Outre AdmiristEçãô Públicã060101O1 -Empr$as 0Ê01019S-Outras 06üS01 -AdminsFação

Pút licâs Lffil

G0NTROLO pA EXECUçÃCI ORÇAMEryTAL -,EXERC|CIO DE 2013

Capítulos das Reçeitas
EqRREI.IIE§

Recehidas em 2011 Recebidas em 2O13

Varlação

Valor §/r

]§010101 : Empresas Públi,c"as 0,0ú 0,Íx 0,0t 0,oíFl

]6010199.- Outras 4 8í§,38 I986,2{ 5170,8i 107,38êl

160501 - Adrninistracáo Local 239 52í,00 238 $98,0{ -822,$S -0,341(

170102 - Livrps §81,6§ r 070,1! 488,54 83,gBol

,702S9 - Oulrs§ sí 745,5: í 439,§0 -30 306,03 .95,47qr

rOTÂL OA§ RECENA§ CORREHTE§ 276 §63,§( 25Í {gS.g{ .2§ 469.66 "9,21ôi

}ÁFÍTAL

100501 - AdministÍâcão PúblicâíTrsosf. Caoital) 21 ?,14,21 111 739.76 so 535.4§ 126,97oÁ

TSTAL DA§ RECEÍTAS DE CAPTTAL z',t2W,21 111 73S,fl 90 §35,4§ 426,97oÁ

rOTÂL GERAL OAS RECEITA§ 297 867,8i 382 S13,6{ 65 065,83 21,E4Yr
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s.2 - GRAFtco DA rvoluçÂo DAS REcEITAS DE 2010 A 2019

--/
Este grafico permite-nos a comparação, êm termos de classificação económica, dos valores de

receitas arrecadadas no deçoner dos diversos exercícios a partir de 2010.

evotuçÃo DAs EEcEffAs

425 00ô

400 00ú

375 00ü

350 0m

3Ê5 000

300 000

275 000

250 00ô

225 000

2m 000

175 ü00

$00m

1?50m

100 000

7§ 000

50 000

2§ 000

0

382 933,66

348 17§,8§
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4.3 - ExEcuçÃo oRÇAMENTAL DAs RECEITAS

MapaegráÍicoquenosproporcionamasvariaçõesentreosvaloresorçamentadoserealizadosduranteo

exercício de 2013, por capítulos de classificação económica.

COT.ITROLO DÂ EXECT'çÃq qRCAII]IENTÂL. EXERCíCIO DE 2Oí3

Execuçáo Orçamental IOrÇ*mentaÍlo

trRecebido

4ât 9?S 37

500.00 o.oo

0S - EmpPsm
trràlitx

316 608,01

*-,t :., -*,*,ru=. ]{fsh.. o.o
0ô - Oufe, 06 - Adm. 07 - LivÍaô 07 . 07 - Oltros 0B - Plvêrsâs

Losd - PubtieeÉB ê
fÍaffifêrêacis impêssô6

§00 ô00

45A Ôm

400 000

3m 0ço

300 0m

259 000

?m 000

150 000

100 0m

50 000

2m,00 0,0d
0-

0S - BârhDô§

(êm EUROS)

§Hutrt-tAàL.,EltliIl Its§
l5 - Bancos

16 - Efiúprêsas Fubli6ss

I§ -OutrâÊ

16 - Âdm. Local - Tranrhrôncias Correútês

l7 - Llvroe

17 - PubllcãçÕes ê amprÉssos

17 .0$tros
)B - Diyersas

TECEITÂ§ DE CAPITÀL

3t3 008,01 251 t93,9( 78? 71 6í411 221,

2ü0,0{ 0,0( trÁ 200,00 0?

1 600"u 0,{tÍ 09 1 50{},00 001

500,0t I 9E6.2( 1C979 I 446.rÍ

3t6 6s8,01 2:!8 m8,01 759, 77 910,00 25i
r ü00.0{ !86,0( i701, !4,00

100,0( í0'1,íI 1ÍH{,i 4,tt 001

3 000,0{ í439,5( 4891 I 560,50 520,t,

í00,0( 0,0( vt tm,oo 0§

it67 925,3i írl 739,7r ãtf$ 3§6 {65,6{ 76i(

IO - AOM. LOCAL . CONTINET{TE 467 S2s3',i ííí 739,7r 249 356 185,61 7601

TOTAL rto 935_§I 3e2 !133_6r r1ôg 427 9§$,r2 §/f*
TÜTAL
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3'4 - cRÁnco DA ESTRUTURA DAs REcETTAS ARREcADADÂs

Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos

das receitas anecadadas.

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

exeRcícrc DE ao13

r§ rfi {rrufr.A 0A§ BECErÍÁs

lOutra§
2,7âYa§Vendas de bens

0,304Á

lTransferencias de
capitâl
30,80%

ITrensf. ConsnlÊs -
Administração

LaÇal
ô5,81Y0
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s.s - ExEcuçÃo oRÇAMENTAL DAS DESeESAS

Mapa e gráfico que nos proporcionam as variações entre os valores orçamentados e realizados

durante o exercício de 2013, por capítulos de classificação económica.

C0NTROLO pÂ EXECUÇÃO ORCAMENTAL - ExEItqígq pE 2013

lOrçamentado
flRealizado

35ü 000,00

300 000,00

250 000,00

200 000,00

1 50 000.00

100 000,00

50 000,00

0,00

295 426.69

0 l - Despesas
com o pessoal

r'15168,26

5 700,00

0.00E

02 -Aquisição 04- 06 - Oukas
de Bens e TransÍerôncias Despesas
serviços ÇOrrentes corrente§

1 53o,oo 243,84

212 409.49

L
07 - Âquisiçâo

de bens de
capital

DESPESAS
EU

Rqtilcq§st§amêntAis
u}(ç4ryrEHf qr

.AST.UÀI
REALIZADO ATE

S{/DEE[,tBROJ2O{'3
UII'I'UNryEL

to Yalor fr

N §78 §?3,8Í 324 21S,3Í 56,0401 248 60d,53 42,9701

)l - Despesas com o pessosl 295 426.6{ 208 807,2( 70,68% 86 619,4i 29,320Á

i2 - AquisjÇâo de Bens e serviçss 275 867,2r 115 168.2t 41.75eÁ 160 698,94

X- Transferências Corentes 5 700.0i 0,0r

)6 - Outas Despesas coÍrentes 1 530.0t 243,84 15,9401 Í 286,1( 84,06%

212 rt1l9,4Í 19 173,4i 9,031{ 1S3 236-07 90,9701

)7 - Aquisiçãú de tens de capitâl 212 409,4( 19 173,4' 9,03% 193 236.0i 90,97%

TOTAL 790 933.3Í 343 392,?t 43,43!,1 44't 840.6{ 55,8601

275 867.20
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s.6. - onÁrtco DA EVoLUçÂo ons DESPESAS DE 2010 A 201s

Este gráÍico permite"nos a comparação, em termos de classificação económica, dos valores de

despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2010.

EVOLUçÃO OnS DE§PE§AS

342 0S9,70 343392,78

350000

3ÍXX)00

?5S0.0

2ü0000

15000ü

100000

50000

0

327 215,63

I
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rLl

{ern euros)

Capítulos das despesas Executadas em 20't2 Executadas em 20í3

Variação

Valor %

]ORRENTE§
ressoal 2A2 947 ,57 208 807.2i E AÃO AC 2,89oi

\uuisicão de bens e servicos '107 725,60 1 1 5 168.2{ 7 442.6t 6,S1"i(

Jutras despesas correntes 406,6§ 243,84 -162,Ba ,383,50"1

I'OTAL DAS DE§PESÂS CORRENTE§ 311 079,8G 324 219,3{ 13 139,5( 4,220i

]E CAPITAL

nvestimentos 1 926,1 19173.4i 17 U7.22 895,4401

rOTAL DAS DE§PE§AS DE GAPITAL 1 926,13 19 173,4i 17 247,27 895,4401

rOTAL GERAL DÂS DE§PESAS 313 005,99 343 392,7Í 30 38G,7§ 9,714/l

DE5 PISAS

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100000 -

50 00n

E2012 tr2013i

208 807.26
202 !47,57

1 15 1â8 26
107 725.ô0

191?3,42

4ffi,69 243,84 1s26,11_l

Âquisiç:áo dr bels c *niços Llutms rlcspesus contlles
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Oat3iniÉiel: I I Fioal:3111ü201t

OpsRÂçÔTs DE TE§OURARIA
Ano:2013

{unidat e EUR)

sôldô §.rÉltsir ânhÍlcÍ tagvlfiônta anrral gâEo 6.raú.k r.flulnÉ

§ódlío O.*arlçlo Irnrdd Crdo{ oôàh CnHb o.1.r& CÉdot

440000G!í

{ift000002
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4.40mo004

«0000m

4t000000t

44000001ã

ÂDSt

*.,SNTLTTO GE§?Áê FINAN. SEG. §OCIÂI

STAL

IB§.8

Ps*we do CÍédito

0.00

oo0

157.ô3

0.00

0.00

0.m

0.00

r E07.3'

I 3?.33

0.00

5§,91

,tâ9,t

30.9'

0.00

t3 5r8.44

2 r8â.9€

2 §00.3{

§67,lil

Í3 §07.G

22§.41

r 35ê.S8

t2 ?12.S

22r1,82

2 3t7,78

§Ê7,14

r3 §$Q.15

2 037,1 1

I 466.9ô

o.(x

0,§(

0,ü

1{0.2i

0.0(

0.tÍ

133.6:

0.u

? 216.5

r t§1,&

2r7,1t

0.ol

55.0

§r4.6

0.q

108,o

TelG{r r57.83 42§6.n 54 502.81 5,t 243.3t, 213,ô5 ( 4 113,73r
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MOVIMENTOS BANCARIOS

f--t
InV

---fr 
'

Reconciliação com a entidade CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - Conta n.o 07740163ô7632

O responsável pela elaboração: Msto da Contabilidade:

31t12t2013

Movimentos/Documentos Valorês

l. Saldo do extracto bancário ísê dêvedor considêrar J 96 446,5r

. Cheques em trânsito í1 íí0.0i
N". uata 0e

emissão
Beneficiário

66621ô5s3r 18t12t2013 iadotela 183,0!

576216553( 'tBt1212013 )tt-Coneios de PoÍtuqal 8.41

326216552Í 18t12t2013
-MN

180.9r

6462165s4( 26t1212013 \mazens de Revenda Femando J.M. Terlim 38,3t

556216554 27t1212013 leoosicão do fundo de Maneio 202.9

28621ô555( ?il1212013 luas do Sâdo 35 0l

376216554Í 27t12t2013 \na Paula dã Con@icão Boleto Cêbola 46.8t

466216554t Tt1A2A14 irooress Industriã Gráfi ca 5 928_5r
'I 06216555i 27112r'2014 incia de Gestão dâ TesuEria e da Dívida Públim 70.0r

806216555{ 27t12t2014 lÍida Maria Vaz Pinto Gaivão de Fioueiredo 4Í10.5(

896216555r 27t12t201Á \DSE 90í.1
716216555Í 27t12t2014 conê Molduras - Armãndo José Nunes dos Santos 989.9!
626216555i 27t12t201Á lirageÍn Lab. - Lab. I-otoq. Profissional. Lda 104.55
5362í6555t 27t12t2014 /MCDESINGN - ProduÇões oráficâs e Web, Ldâ. 1082.41
446216555( 27t12t2014

.MN
57.8'

356216556r 271't2t2014 MCUESINGN - Proírucõês orálicâs ê Wet I .1â 147,6(
446779573( 27t12t2414 mnê Molduías - Amando José Nunês dos SantG 132,0(
3567795731 2711i,20fi \Ítioos dê DaoêlâÍiâ do sado Lda 13,21

6067795731 27t12t24fi /idrêira lnfântê 269,0{
516779574( 27t12J20'14 losé Carlos Cãrdoso Têllês - EmD. de Const. CMI 287,51

. vabres a a bater 0,0(

DescriÇão clo movimento I Data

, Valorês a acrescer 6 000,

DescriÇâo do movimento I Data
200304623, :undaÇão Buehler Brockhaus 5928.5t

NumeráÍi( /enda de livros 11.5(

'ALDO 
BANGARIO REGONGILIADO {1-2-3+4) 9í 336,61

iALDO REGISTADO NO SC-g 91 336,6í
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4. ACTIVIDADES ADMINISTRÁf,IVAS E TÉCNICAS DE ENQUADRAMENTO 
-

Foram asseguradas as actividades administrativas da Assembleia Distrital de Setúbal, nomeada-

mente o funcionamento dos serviços de pessoal, contabilidade, têsouraria e expediente. Prepa-

rou-se a seguinte reunião da ADS:

De 5.03.2013 - Relatório de contas e actividades2Ol2.

Foram garantidas as rotinas de funcionamento do MAEDS, a publicitaçâo das suas actividades e

a actualização e alargamento da respectiva rede de relações públicas.

5. SíNTESE DA ACTIVIDADE DO MAEDS EM 2013

5.1 . RESUMO

5.1.1. O OBJECTIVO ESTRATÉGICO (partilhado), definido para 2013 - "Prajecto de investi-
gação CIB - O Castro de Chibanes na Arqueologia da Península da Arrábida e o Summer
School Amiíbidal%)í3" - foi integralmente atingido.

5.í.2. CENTRO DE ESTUDO§ARQUEOLÓG|COS {CEA,I
Prosseguiu a sua actividade de investigação, conservaçãolrestauro, inventário e divulgação
científica, com as seguintes intervenções de arqueologia urbana e de projecto;

5.1.2.1. Realização de sondagens arqueológicas no lote urbano da Rua António Joaquim Granjo,

9-11 / Travessa das Farinhas, 1, em Setúbal.

5.1,2,2. Escavações arqueológicas na Av. Luisa Todi, no lote urbano, n"s 170-178, Setúbal.

5.í.2.3. Conclusão da intervenção arqueológica na Casa dos Mosaicos, em Setúbal.

5.1.2.4" Nova campanha de escavações arqueológícas no Gasko de Chibanes, em Palmela. Co-

laboração da FCSH da Universidade Nova de Lisboa e da Câmara Municipal de Palmela.

5.í.2.5. Preparação de quatro publicaçÕes:

- Pré-história das Zonas Húmidas. Paisagens de Sal (Setúáal Arqueológica, vol. 14),

304pp. Apresentada ao público em 2013.

- Actas do Il Encontro de Arqueologia da Arrábida. Homenagem a A. l. Marques da Gosta
( etúbal Arqueológica,vol, 15L 382pp; concluída em 2013, com apresentaçâo pública agen-
dadapara2O14.

19



frw - Musa, Museus, Arqualogia e Ouüos Patrimónios, vol.4, a concluir no prímeiro trimestre de

2414.

- Disponibilizaçáo de apoio à monografia arqueológica sobre a fortificação calcolítica do Porto

das Carretas e o Sul de Portugal durante o lll milénio cal AC, da iniciativa da EDIA: Transfor-

maçôes sociais durante o lll milénio AC no Sul de Portugal. O povoado do Porto das
Carretas. Apresentação pública no primeiro semestre de2A14.

5.í.2.6. Conferência "Arrábida Pré-Histórica", por Joaquina Soares.

25 janeiro (sexta-feira), 21h30, MAEDS.

Participantes: 52

6.1.2.7. O MAEDS juntou-se ao "Encontro Memórias de Tróia e do Sado", em Tróia, com a partici-
pação de Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva, respectivamente nos painéis: A Memoria do

Sal e Memórias deTroia e do Sado.

9 de Março. Participantes:200

5,1.2,8. O MAEDS juntou-se ao Ciclo de Debates "O Património no Distrito de Setúbal", com a
participação de Joaquina Soares. Organizado pelo jornal digital Setúbal na Rede. Salão Nobre da
Associação do Comércio lndústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal.5 de Abril.

5.í.2.9. Conferência na Academia Portuguesa da História: "O problema da Localização de Caeto-
briga. Novos dados arqueológicos", por Carlos Tavares da Silva.

24 de Abril. Participantes: 30

5.í.2.10. Comunicação - Faianças portuguesas em contexto de lixeira da Setúbal moderna, por

Susana Duarte e Carlos Tâvares da Silva.

Organização da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
Museu Nacional de Arte Antiga. De 22 a25/05.
Participantes: 75

5.1.2.11. Comemoração do Dia Mundialdo Ambiente, 5 de Junho. Organização em parceria com
a APSS da Conferência "O Sado e a sua vocação Portuária", coordenada por Joaquina Soares.

Participantes: 98

5.1.2.'12. Encontro Portugal-Galiza Os mosaicos romanos de Caetobriga foram mostrados no En-

contro Portugal-Galiza. Junho.

5.1.2.í3. Conferência no "Simpósio lnternacional Marine Ventures" (Irondheim, Noruega) que de-
correu de 2 a 6 de Outubro. Joaquina Soares participou com a comunicação "Rethinking the Me-
solithic of the Sado Paleo-Estuary (Portugal). Semi-sedentary hunter-gatherêrs".

2A



,h"\

w\'.^.--Bi 
)

5.1.2.14. Conferência "O sal de Setúbal: tradição e inovação", por António Cunha eento parã a*--i: "

apresentação da publicação "SetúbalArqueológica V. 14. Pré-história das Zonas Húmidas. Paisa-
gens de Sal", na Casa da Cultura, em Setúbal. 12 de Outubro.

Participantes: 35

5.1.2.15. Conferência "A arqueologia de Setúbal e a localização de Cetóbriga", por Carlos Tavares

da Silva, na Casa da Cultura, em Setubal. 16 de Novembro.

Participantes: 40

5.1.2.í6. Elaboração dos seguintes estudos originais:

- O habitat do Neolítico antigo do Casal da Cerca (Palmela) (Actas do ll Encontro de Arqueolo-
gia da Arrábida), por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares.

- O castro de Chibanes (Palmela) e o tempo social do lll milénio BC na Estremadura (Actas do
ll Encontro de Arqueologia da Arrábida), por Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares.

- Preexistêncras de Setúbal. A ocupação da Época Romana da Tiavessa de João Galo, nos.
4-48. (Actas do ll Encontro de Arqueologia da Anábida), por Carlos Tavares da Silva e Antonia
Coelho-Soares.

- lntervenção arqueológica na Rua Alvaro Castelões, n"s. 38 e 40 (Setúbal) e o sismo de 1755.
(Actas do ll Encontro de Arqueologia da Arrábida), por Susana Duarte, Joaquina Soares e Car-
los Tavares da Silva.

- Sepultura megalítica de Corte de Baixo/ S. Bartolomeu da Serra (Santiago do Cacém). Uma

colecção à procura de contexto (em publicação no vol. 4 de Musa. Museus, Arqueologia e
OuÍros Patrimónios), por Joaquina Soares.

5.í.3. SERV|ÇO EDUCATTVO E DE DTVULGAÇÃO CULTURAL

Constitui desde a fundação do museu um dos núcleos estratégicos de actividade. O museu de-
volve à sociedade os resultados do trabalho de investigação e de criação artística por si desenvol-
vido, canaliza igualmente por esta via a produção de diversos agentes socioculturais relevantes,

contribui para o esforço colectivo da educação de milhares de alunos da nossa região, para a
formaçáo ao longo da vida da população adulta, que no espaço museal pode encontrar uma alter-
nativa à educação formal, e ainda para a dilatação da oferta cultural regional destinada a sectores
socioprofissionais mais especializados, e ao turismo cultural.

5.1.3.1. Produção e apresentação de diversas exposições temporárias;



&/

V6Çta)&/
5.1.3.2. Apresentação de exposições itinerantes, produzidas pelo MAEDS;

5.1.3.3. Apresentação em meio escolar do Património da Região, integrada na linha de acção O
Museu vai à Escola;

5.1.3.4. Visitas guiadas ao Património Regional;

5.1.3.5. Comemorações do Março/Mulher e do Dia lnternacional dos Museus;

5.1.3.6. Acompanhamento de estágios curriculares de formação, de diversos estabelecimentos

de ensino;

5.1.3.7. Atendimento do público e visitas guiadas ao Museu.

5.1.3.8. Manutenção de doÍs portais informativos, via lnternet, que registaram em 2013 38.100
visitas, valor que não deixa dúvidas quanto à capacidade do MAEDS se adaptar ao mundo da
informação global, bem como à importante função social desempenhada no que respeita à pro-

dução de conteúdos.

maedseventosactividades.blogspot.com

Visitas: 14.165

www.museu-maeds.org Visitas: 23.935

Grafico relativo ao site www.maedseventosactividades.blogspot.corn:

Gráfico sobre o número de visualizaçôes da página por países.

GráÍicos relativos ao site www,museu-maeds.org:

Gráfico sobre o número de visitas agregado por meses.

Gráfico sobre o histórico de visitas por países.
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Gráfico mensal de visitantes do site.

s.2 - rNVESncnçÃo nnoueolóerca
c ENTRo DE ESTU Dos Aneugolóelcos

5.2.í PnEExrstÊructes oe setúaal

5.2.1.1 Rua António Joaquim Granio,9-11 I Travessa das Farinhas, I
Trabalhos arqueológicos realizados de 11 a 22 de Novembro de 2013, por Susana Duarte em

coorientação com Carlos Tavares da Silva, coadjuvados pela restante equipa técnica do MAEDS;

contou ainda com a presença de dois trabalhadores indiferenciados.

A referida intervenção arqueológica teve objectivos essencialmente direccionados para a obten-

ção de informação sobre as dinâmicas de ocupação de Setúbal. Procedeu-se à abertura de duas
sondagens com método estratigráfico cruzado com o registo da totalidade das estruturas antrópi-
cas e ao registo gráfico (desenho e fotografia) de planos, perfis e alçados na êscala de 1/20 e 1/10.

Os materiais arqueológicos mais antigos exumados nesta intervenção remontam ao século XV

e correspondem a um nível de lixeira rica em cerâmica e restos faunísticos, materiais estes em-

balados por sedimento argilo-arenoso de cor negra que assenta sobre o substrato geológico de
arenito do Pliocénico.

Das estruturas colocadas a descoberto salienta-se a presença de um piso tosco, constituído por
blocos pétreos heterométricos, rolados e sub-rolados (rocha ígnea e calcário), lajes de calcário,
tijoleira e argamassa com cronologia da segunda metade do século XVlll.
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Rua António Joaquim Granjo, 9-1 1 / Travessa das Fa- Rua António Joaquim Granjo, 9-1 1 / Travessa das Fari-

rinhas, 't . Piso da segunda metade do século XVlll. nhas, 1. Perfil estraiigráfico sul da Sondagem B.

5.2.1.2. Avenida Luísa Todi n"s. 17O - 178

Os trabalhos arqueológicos iniciados em 4 de Novembro de 2013 e a concluir em 2A14 foram co-
orientados por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva, coadjuvados por Júlio Costa e restante
equipa técnica do MAEDS, e financiados pelo dono da obra.

Pretendendo o dono do imóvel obter prognóstico arqueológico relativamente ao lote referido em

epigrafe, antes de concluir projecto de reabilitação do mesmo, no qual à partida se encontra
prevista a manutenção das paredes exteriores do edifício existente, devidamente reforçadas. O

objetivo da presente intervenção foi, através de sondagens arqueológicas que atingiram o subs-
trato e localizadas de Íorma a garantirem uma primeira análise acerca do potencial do subsolo
arqueológico, recolher informação pertinente sobre a dinâmica da ocupação humana desta AREA

da cidade na sua longa diacronia, que em principio remontará à época romana.

Realizaram-se três sondagens arqueológicas, distribuídas pelo espaÇo que irá ser submetido a
obras de reabilitação. A localização das sondagens obedeceu à informação arqueológica já reuni-
da para este sector da cidade, bem como à segmentação interior do LOTE.

Das estruturas colocadas a descoberto, salienta-se a presenÇa de uma estrutura habitacional
anterior à construção da linha de muralhas medieval, bem como, de um troço da mesma muralha,

sobre o qual assentou o imóvel do século XVlll actualmente existente.
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Av. Luisa Todi n'.170-178. Troço da muralha medieval.

5.2.í.3. lnteruenção na Casa dos Mosarcos
Foi concluída a intervenção através do registo e estudo dE sepultura colectiva paleo cristã, com a

participaÇão da antropóloga Margarida Figueiredo. Outubro.

--t **..ké*

Aspecto da sepultura da Rua António Joaquim Granjo n'19, no momento do levantamento

antropológico.
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5.2.2 AReuEoLocrA pRÉ E pRoro-Htsrónrce
Escavaç6es arqueológicas no Castro de Chibanes

O Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (MAEDS) realizou a segunda cam-
panha de escavações arqueológicas no Castro Pré e Proto-histórico de Chibanes, de 2 Julho a
3 de Agosto.

Esta intervenção arqueológica, integrada em projecto de investigação plurianual, dedicado às
problemáticas do povoamento sustentável e da organização social no tempo longo, da Pré-his-
tória ao período Romano Republicano, tem também objectivos de reabilitação de um dos ar-
queossítios mais importantes da cordilheira da Anábida, em processo de classificação Gomo

Património da Humanidade. Na escavação participaram 23 estudantes universitários, alóm da
equipa técnica do MAEDS.

A par dos trabalhos de campo, o MAEDS promoveu também de 9 a 12 de Julho, com a cola-
boração das Gâmaras Municipais de Palmela e Setúbale de diversos institutos de investigação

das Universidades de Lisboa, um Curso de Verão aberto ao público interêssado (cf. 5.3.5), no
qual participaram 25 pessoas.

5.2.3. PROTOCOLO ENTRE O MAEDS E A UNIVERSIDADE DE COIMBRA.

Protocolo de colaboração entre o MAEDS e a Universidade de Coimbra (Faculdade de Ciências e
Tecnologia), visando o estabelecimento de relações de cooperação científica na área da paleobío-

logia de restos ósseos humanos.

5.2.4. ORGANIZAÇÃO E PARTTCTPAçÃO EM REUNTÕES CTENTínCaS E DE DTFUSÃO CUL-
TURAL

5,2.4,1.: Colóquio "Memórias de Tróia". Encontro "Memórias de Tróia" - Sessão dedicada à Ar-
queologia, com a participação de Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva, respectivamente nos
painéis: A Memória do Sal e Memórias de Tróia e do Sado.

Organização: Tróia Resort.

Local: Tróia Resort - Centro de eventos do Hotel Aqualuz.

Data: 10 de Março. Participantes:200.

5.2.4.2. Congresso lnternacional "Faiança Portuguesa no Mundo".
No âmbito do p§ecto sobre as Preexistências de Setúbal, o MAEDS fez-se representar através
da comunicação "Faianças Portuguesas em Contexto da Setúbal Moderna", por Susana Duarte e
Carlos Tâvares da Silva.

Organização da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e
Museu Nacional de Arte Antiga.

De22a25/A5.
Participantes: 75.
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Xo Congresso Internacisnal de
Faiançã Partuguesa
Resumo "Faianças portuguêsas em conterto de lixeira da Setúbal moderna"

A intervenção arqueológica levada a efeito no lote a que correspondem os nos. 67 e 69 da Avenida
5 de Outubro, em Setúbal, localizado no exterior do perímetro amuralhado da Baixa ldade Média,

integra-se no Projecto de lnvestigação sobre as Preexistências de Setúbal, da responsabilidade

do Centro de Estudos Arqueológicos do Museu de Arqueologia e Etnografia do Disirito de Setúbal.
No local em apreço, de ocupação relativamente recente, documentou-se, estratigraficamente, a

evolução urbana posterior à construção da primeira linha de muralhas (séc. XIV-XV). O sítio corres-
pondeu a uma área pantanosa, muito provavelmente até ao século Xlllr(V. A muralha foi construí-

da quando essa área já se encontrava "enxuta", como pudemos documentar pelo estrato de sapal

alto, de argilas em processo de oxidação, cortado pela parte superior do alicerce da muralha.

A urbanização do espaço intramuros deverá ter-se aproximado do pano norte da cerca durante
o século XVl. Com efeito, a partir deste período e durante o século XVll, acumularam-se lixos
domésticos contra a face externa da muralha (Cs.8A e 8B). De entre os artefactos recolhidos
salientamos a presenÇa de faiança de produção nacional, pintada aazul, com representações ve-
getalistas e geométricas, a par de louças finas importadas, como faiança italiana (azul berettino),
stoneware germânico e porcelana chinesa.

5.2.4.3. Conferência no Dia Mundialdo Ambiente (5 de Junho)

Organização MAEDS/APSS.

Coordenação Joaqu ina Soares.

Auditório da APSS.

Participantes: 98.

"Memórias do Porto de Setúbal"
Programa:

14h30- "O Porto na Antiguidade"
por Carlos Tavares da Silva.

15h30- "Tróia romana. Cidade <índustrial> geradora de fluxos comerciais marítimos de longo curso"
por lnês Vaz Pinto.

1 6h00- "Arqueologia subaquática. P§ecto Sado"
por Paulo Alexandre Monteiro.

Pausa para café

17h00-17h30- Debate
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Em resultado de uma produtiva parceria entre o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distriio
de Setúbal (MAEDS) e a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) comemorou-
-se em Setúbal o Dia Mundial do Ambiente, no dia 5 de Junho. O tema geral da Conferência,

coordenada por Joaquina Soares, foi a vocaçâo portuária do Baixo Sado. A sessão de abertura

esteve a cargo do Engo Ernesto Carneiro em representação da APSS, da Prof.u Doutora Joaqui-
na Soares, Directora do MAEDS e do Dr. Joaquim Gonçalves, Presidente da Assembleia Distrital

de Setúbal, que aqui representava o Poder Local do Distrito. Neste bloco de intervenções sobre
política cultural marítima e desenvolvimento regional foi salientada a necessidade de incentivar

a nossa cultura conotada com o mar, enquanto vantagem comparativa e elemento ideniitário do
"ser português".

A história de Setúbal enraíza-se na vocação portuária do amplo estuário do Sado, a mesma que

a Conferência procurou desvendar na revisitação dos mais antigos estabelecimentos portuários

aí fundados durante o período fenício, no século Vll antes de Cristo. A análise da sua génese

bem adaptada à geografia local e bem integrada na malha de redes comerciais de longa dis-
tância, de acordo com o sistema-mundi da 1â ldade do Ferro, foi a temática desenvolvida pelo

arqueólogo Prof. Carlos Tàvares da Silva, ancorado nas evidências arqueológicas da feitoria
fenícia de Abul, e nos portos sidéricos de Setúbal e Alcácer do Sal.

A segunda conferencista da tarde, a Doutora Inês Vaz Pinto, realizou uma abordagem de ar-
queologia económica sobre os fluxos comerciais atlântico-mediterrâneos no porto romano da
baía de Setúbal, a partir do polo urbano-industrial de salgas e molhos de peixe localizado na

margem esquerda da baía, em Tróia.

Coube ao Dr. Paulo Alexandre Monteiro ilustrar o dinamismo portuário de Setúbal em períodos

históricos, a partir de informação disponibilizada pela arqueologia subaquática que tem vindo a
ser reunida através de projecto apoiado pela Câmara Municipal de Grândola.
Houve ainda oportunidade para mostrar, de certa forma em estreia, um diaporama cedido pela

LASA, da autoria de Manuel Gardete e de Albino Mendonça, sobre as duas principais festas
religiosas da população piscatória de Setúbal, que dirigindo-se embora a distintos santuários,
tazem do Sado o seu principal percurso.

Uma interessada e numerosa assistência de cerca de '150 participantes deu corpo à iniciativa,
mostrando que Setúbal possui públicos para os temas que interessam de facto à cultura e ao

desenvolvimento regional.

A encenar a Conferência, Joaquina Soares e Victor Caldeirinha, Presidente do Conselho de
Administração da APSS, reafirmaram o propósito comum de prosseguirem a colaboração em
iniciativas pertinentes pala a dinamização da investigação e das boas práticas no âmbito da
promoção da cultura marítima regional.

5.2.4.4. Encontro Portugal-Galiza. Mosaicos Romanos.
Decorreu nos dias 6 e 7 de Julho de 2013, no Rabaçal, Braga e Lugo, uma reunião científica
destinada a realizar um balanço sobre o património musivo das províncias romanas atlânticas
(Lusitânia e Galaecia) da Península lbérica. O MAEDS esteve presente, com a apresentação, "Os
Primeiros Mosaicos Romanos de Caetobriga", por Carlos Tâvares da Silva, Joaquina Soares e

Licínia Wrench.

Participantes: 55.

28



+rl
cP[ '*

-"')Resuma

Os autores apresentam os primeiros mosaicos descobertos na zona urbana de Setúbal quê cor-
responde à antiga cidade de Caetobriga, mosaicos revelados no âmbito do projecto de arqueolo-
gia urbana «Preexistências de Setúbah», desenvolvido pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do
Distrito de Setúbal (MAEDS).

5.2-4.5. Marine Ventures. $ymposi um I nternaci onal

Marine Ventures ou adaptaÇão das sociedades humanas a frentes oceânicas e ribeirinhas no tem-
po longo e à escala global foi o tema do Simpósio lnternacional que decorreu em Tiondheim
(Noruega) de 2 a 6 de Outubro/2013. O MAEDS fez jus à nossa cultura marítima, fazendo-se repre-

sentar através da comunicaçáo: "Rethinking the Mesolithic of the Sado Paleo-Estuary Portugal).
Semi*Sedentary Hunter-Gatherers", por Joaquina Soares.

Abstract

The author presents a synthesis about the Mesolithic of the Sado palaeoestuary building a model

of socio-economic dynamics in a long*term perspective, and in the wider Çontext of the neolithiza-
tion in Southern Portugal. At the time span of 5700-4500 cal BC, when the adoption of agriculture
and domestic animals took place, two major lifestyles coexisted in the South of Portugal:
1) Coastal-adapted hunting-fishing-gathering societies, which developed "high" degrees of se-
dentism and a correlated increasing population densi§ - ecological/demographic imbalance. This
trend required an intensification of the Mesolithic broad-spectrum economy, with the earliest adop-
tion of domestic species. The new food resources have been integrated in the traditional subsis-
tence system, achieving a typical mixed economy;

2) Affluent foragers organised in a demographic equilibrium sustained by a richer set of natural
rêsources in the Teio and Sado estuaries, avoiding to adopt the food-production economy, they
kept for about one thousand years their Mesolithic hunting-fishing-gathering economy, with sio-
rage. Among these groups, only the ceramic containers, from the "Neolithic package", had been

adopted (according to its vantages for storage) during the evolved Early Neolithic (transition and
first half of the V millennium cal BC).

5.2.4.6. Apresentação do Livro "Pré-História das Zonas Húmidas. Paisagens de Sal" (SetúbalAr-
queológica Vol.14), por Joaquina Soares, seguida pela conferência: "O Castelo Belinho e o Mega-
litismo do Barlavento Algarvio", por Mário Varela Gomes.

Organização - Secçáo de Arqueologia da Sociedade de Geografia de Lisboa e MAEDS.

27 de Setembro.

Participantes: 35.

5.2A,V. Apresentação do Livro "Pré-História das Zonas Húmidas. Paisagens de Sal" {SetúbalAr-
queológica Vol.14), por Joaquina Soar6, seguida pela conferência: "O Sal de Setúbal: Tradição e
lnovação", por António Cunha Bento. Oçanização: MAEDS, SIMARSUL, Casa da Cultura de Setúbal.

12 de Ouiubro.

Participantes: 54.
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s.3 - FoRMAÇÃo E DlvuLGAÇÃo culruner-
cuRsos, woRKSHops e RreuÊs

CURSO§

5.3.í . Summer School Anábida Arqueológic al 201 3

Realizou-se a segunda edição do Curso de Verão Arrábida Arqueológica, dedicada à complexida-
de socialno tempo longo, em articulação com as escavações arqueológicas em Chibanes.

Organização: MAEDS - Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal/Assembleia
Distritalde Setúbal.

Coordenação: Joaquina Soares.

Colaboração:

- IAP (lnstituto de Arqueologia e Paleociências da FCSH da Universidade Nova de Lisboa).
- UNIARQ (Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa).

- Universidade Aberta.

- Universidade de Sevilha.

De 08 a 12/07 -

Participantes 25.

PROGRAMA:

Conferências

08/07113

15.30H - "A emergência do Estado na Península lbtárica"

Por Ana Margarida Arruda (Prof." Fl-Universidade de Lisboa)
'17.00H - Enceramento

og/07/13

15.00H - "Complexidade social no lll milénio AC no Sudoeste da Península lbérica: a bacia do
médio Guadiana"

Por Joaquina Soares (Directora MAEDS, Prof." FCSH- Universidade Nova de Lisboa)
16.00H - Pausa para café
16.15H - "Estremadura portuguesa. Que sociedade no lll milénio AC?',
Por victor s. Gonçalves e Ana catarina sousa (Profs Fl-universidade de Lisboa)
17.30H - Enceramento

1 0107/1 s
15.00H - "A crescente complexidade social no decurso da ldade do Bronze no Sul de Portugal"
Por Carlos Tavares da Silva (Director CEA/MAEDS)

16.00H - Pausa para café
16.15H - "complexidade socialna ldade do cobre do sulda península lbérica"
Por Leonardo Garcia Sanjuán {Pof. Universidade de Sevilha)
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17.30H - Encerramento

fi/a7/13
15.00H - "A sociedade do Bronze final na Baixa Estremadura"

Por João Luís Cardoso {Prof. Universidade Aberta)

16.00H - Pausa para caÍá

16.15H * "Reino mítico de Târtessos. Que entidade sociopolítica?"

Por Pedro Albuquerque (Arqueólogo, Doutorando)

17.30H - Encerramento

121A7/13

15.00 H - "O mosaico cultural da ll ldade do Ferro no território português"

Por Elisa de Sousa (Arqueóloga, Doutorada)

16.00 H - Pausa para café

16.15 H - "Ler a complexidade social na arie pré e proto-histórica"

Por Mário Varela Gomes (Prof. Universidade Nova de Lisboa)

17.30 H - Encerramento

Aspectos do Curso de Verão Anábida Arqueológica 20.13.

WORKSHOPS

5.3.2. Workshop de Aguarela
Workshop orientado pelo pintor Nuno David, que decorreu aos sábados de 23 de Março a 6 de
Abril, no MAEDS.

Objetivos gerais:

Capacitar os participantes de conhecimentos sobre a técnica de pintura em aguarela. Explorar a
criatividade.
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Público-alvo:

A partir dos 16 anos, com ou sem experiência.

Participantes: 16

5.3.3. Festa da Arqueologia 2013

A 3" edição da Festa da Arqueologia teve lugar no fim-de-semana de 8 e I de Junho, no ambiente
único do Museu Arqueologico do Carmo.

A Festa da Arqueologia é um evento de divulgação cultural e clentífica que une a Arqueología à So-
ciedade, através de actividades práticas, exposições interactivas, conversas com os profissionais,

e muitas outras experiências; dá-se a conhecer de que é feita hoje a Arqueologia em Portugal.

O Maeds na Festa da Arqueologia. 2A13

Arqueologia para a Vida

Coordenação científica: Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva; Arqueologia: Susana Duarte;

Artes Visuais e animação cultural: Ana lsa Férias; Designer Gráfico: Ana Castela; Colaboração:
Cunha Bento; Arlista convidada: Florbela Glindim.

Elaboração de quatro painéis informativos sobre o dinamismo do Museu de Arqueologia e Etno-
grafia do Distrito de Setúbal desde a sua fundação, estando na vanguarda da luta pela institucio-
nalização da arqueologia em Portugal.

Atelíers

Arqueologia Urbana de Setúbal: o devir de uma cidade
ldentificação de objectos arqueológicos que documentam a história de Setúbal, e desenho ar-
queológico;

Arqueologia do sal: Elaboração de trabalhos de expressão plástica com sal; elaboração de sardi-
nhas em barro (atelier dinamizado por Florbela Glindim.

Parlicipantes: 20'14

.t.:
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5.3.4. Dar Vida às Palavras

O ateliê "Dar vida às Palavras", orientado por Ana Férias, iniciàdo em Novembro de 2012, prosse-

guiu até 20 de Janeiro de 2013.

Participantes: 75 (Janeiro).

5.3.5. "Vamos Descobrir o Trabalho de Jorye Costa"
Também o Ateliê "Vamos descobrir o trabalho de Jorge Costa", orientado por Ana Férias, iniciado

em Novembro de2012, prosseguiu até Fevereiro de 2013.

Participantes: 43 (Janeiro); gS (Fevereiro).

5,3.6. "Descobrindo a Gravura"

Ateliê destinado à população escolar. Partindo de uma visita guiada à exposição "40 Gravuras-
-Memória" de Maria Gabriel, os participantes eram convidados a elaborar os seus próprios iraba-
lhos, reconendo às técnicas de gravura.

O atelier foi concebido para se poder adaptar às diferentes faixas etárias do público escolar. Orien-
tação de Ana Férias.

De 12 de Março a 30 de Abril.

Participantes: 245.

5.3.7. "Coisas do Maf'
Ateliê especialmente preparado para assi-

nalar o Dia lnternacional dos Museus (18 de

Maio), centrado na exploração da exposição

"Entre Marés".

Organização - MAEDS.

18 de Maio.

Participantes: 55.
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5.3.8. Ateliês de Veráo

À semelhança dos anos transactos, o MAEDS organi-

zou durante o mês de Julho um conjunto de ateliês para

crianças, visando contribuir para a ampliação da oferta

cultural na cidade durante o período que medeia entre

as férias escolares e as férias dos pais, em geral, em

Agosto.

Público-alvo: 7 aos 13 anos.

2a5deJulho
Criaturas do mar
Partindo da exposição de fotografia "Entre Marés" de

José Costa, foram elaboradas criaturas realistas e de

fantasia, usando a expressão plástica (bano, papel ma-

chê, colagens, fantoches, origami etc..).

Organização - MAEDS.

Monitor - Ana lsa Férias.

Participantes * 11.

9 a12 de Julho

Aventuras com cor
Os participantes tiveram oportunidade de desenvolver as suas capacidades criativas e técnicas;

cada dia deste atelier foi dedicado a um movimento artístico diÍerente.

Organízação - MAEDS.

Monitor - Ana lsa Férias.

Participantes - 8.

16 a 19 Julho

Da colher de pau ao pincel

Partindo de algumas receitas, poemas, quadros, sabores e cheiros os participantes foram con-
vidados a elaborar as suas próprias receitas, decorar os seus bolos, modelar, etc...Houve ainda
tempo para jogos e para criar trabalhos de pintura.
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Organização - MAEDS.

Monitor - Ana lsa Férias.

Participantes - 12.

23 a 26 Julho

Arqueólogo por uma Semana

Atelier lúdico-pedagogico que pretendeu introduzir os participantes nas técnicas, ferramentas e

processos utilizados em Arqueologia. O pequeno arqueólogo teve opoftunidade de Íazer uma vi-
sita ao Centro Histórico da cidade e de experimentar alguns jogos romanos.

Organização - MAEDS,

Monitor - Ana Isa Férias e Paula Covas.

Parlicipantes - 12.

5.3.9. Dar Vida às Palavras

Ateliê adaptado para apresentação na Biblioteca Municipal de

Santiago do Cacém, no âmbito de sessão pública destinada

à inauguração da exposição "llustrar a Palavra" e de debaie
sobre o livro de poesia "De Gante a Samotrácia".

26 de Outubro.

Participantes: 18.

5.3.10. "Uma Viagem pela Paisagem"

Este atelier propôs-se dar a conhecer a obra do Pintor Le

Mattre de Carvalho, Partindo de uma viagem pela obra do
pintor acessível através de exposição, patente ao público no

MAEDS, os participantes erarn convidados a elaborarem as suas proprias paisagens, utilizando
a técnica de aguarela, lápis de cera e grafite. lniciado em Dezembro, prolongou-se até 27 de
Fevereiro de 2A14.

"Eu gosto de montanhas porque nunca sabemos o que vem a seguir".
(Sara, I anos).

Participantes: 63.

5.3.11. Debate em torno do documentárío "As Mãos da Terra"

Data: 14 de Dezembro.

Com a presenÇa dos realizadores, João Garrinhas e Susana Costa.

Srnopse:

Um documentário sobre oÍícios manuais, técnicas corn herança ecológica e alternativa, a relação

entre a natureza e os processos criativos, a liberdade da criação e a autonomia no trabalho. A sobre-
vivência de saberes ancestrais no sistema actual das relações sociais e na economia global. Uma

discussão aberta entre as "mãos" que reslstem mantendo vivos saberes e pr.áticas de autonomia.

",".,$§.?#r,s?§Pl"IP"*tÉ*
ATELTER OE I-USTRAçÂO
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Organização:

Prima Folia, Cooperativa Cultural,

Teatro Estúdio Fontenova e MAEDS

Participantes: 21.

Ficha técnica: Realização e produ-

ção: João Garrinhas e Susana Costa

Pós-produção áudio e design de

sorn: Baltazar Gallego.

Grafismos João Carvalho.

Apoio: A arte da terra.

5.4 - EXPOSTÇÕES TEMPORÁRÁS

5.4.í. "Jorge Costa. 30 Anos de Desenho Arqueológico"
Continuaçáo da exposição "Jorge Costa 30 anos de desenho arqueológico" (ficou patente ató
a2to3).

Visitantes:482.

"Jarge Cosfa. 30 anos de Desenha Arqueológico"
Jorge Costa em 1979 entrou para o quadro de pessoal do MAEDS, onde continuou, até ao seu fa-
Iecimento, responsável pelo desenho arquêológico e pela montagem de exposições temporárias;
a par destas funções foi também desenvolvendo o trabalho gráfico de publicitaÇão dos eventos
realizados pelo MAEDS. Por esta altura, Jorge Costa dominava o desenho técnico, que viria a
desenvolver na especialidade de ilustração arqueológica. lnicialmente fez uma intensa formação
na área acima referida, orientada pelos arqueólogos Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares,

tornando-se, em Portugal, um dos primeiros ilustradores de arqueologia profissionalizado.

Durante os 30 anos de intenso trabalho no MAEDS, Jorge Costa participou como desenhador
de arqueologia em mais de cinquenta intervenções arqueológicas (entre outras: subsolo da área
urbana de Setúbal; castro de Chibanes - Palmela; povoado da Ponta da Passadeira * Barreiro;

depósito votivo de Garvão; fortificação calcolítica do Monte da Tumba - Torrão; Castelo de Alcá-
cer do Sal; povoado da ldade do Bronze finalde Pontes de Marchil- Faro; povoado neolítico de
Vale Pincel- Sines; porto romano da llha do Pessegueiro - Sines; povoado neolítico de Salema -
Santiago do Cacém; sepultura proto-megalítica de Marco Branco - Santiago do Cacém; sepultura
megalítica da Palhota - Santiago do Cacém, etc.)

Colaborou também com desenhos de materiais arqueológicos em numerosas publicaçÕes, no-
meadamente: "SetúbalArqueológica", vols. ll a Xlll; "Musa: Museus, Arqueologia e Outros Patri-
mónios", vols. I a lll; "O Arqueólogo Português"; "Pré-história da Área de Sines", "llha do Pesse-
gueiro. Porto Romano da Costa Alentejana"; "Os Hipogeus da Quinta do Anjo e as Economias do
Simbólico"; "Património Arqueológico do Distrito de Setúbal"; "Arqueologia da Arrábida".
Faleceu no Pinhal Novo em 19 de Dezembro de 2010.

Na Assembleia Municipal de Setúbal de 20 de Dezembro de 2010 foi aprovado um voto de pesar

e a proposta de atribuição do seu nome a um arruamento da cidade de Seiúbal.
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5.4,2. "llustrar a Palavra"

Esta exposição, inauguradas em 2012, prolongou-se até 2 de Março de 2013.

Organização: MAEDS.

Msitantes:205.

5.4.3. "Setúbal na Colecção de Cartazes de José António Marques"

Organização- MAEDS e C.M.Baneiro.

De 25l0'l aO2/O3.

Visitantes:438.

Jasé António Marques

Nasceu no Barreiro no dia 1 de Maio de 1900 e aqui faleceu em '1993, tendo trabalhado nos cami-

nhos-de-ferro entre 1918 e 1960. Em '1981 fez uma doação de toda a sua colecção de cartazes e

programas antigos à Câmara Municipal do Baneiro. Foitambém um coleccionador de recortes de
jornal (em especialda marinha mercante), cédulas municipais, bilhetes de lotaria da Santa Casa

da Misericórdia, moedas, etc
Foi homenageado com o galardão "Baneiro Reconhecido" e, já depois da sua morte, na toponí-

mia. O espólio doado em vida por José António Marques a 23 de Abril de 1981 é constituído por

mais de 4000 cartazes e programas de espectáculos entre 1891 e 1991 com uma riqueza icono-
gráfica de assinalar e excelente Íonte para a história do associativismo, clubes e acontecimentos

locais e nacionais, já que os programas abarcam todo o país.

O espólio de José António Marques é uma valiosa fonte para a Flistória local e nacional.

5.4.3. "40 Gravuras Memória de Maria Gabriel"
Organização * MAEDS.

De 09/03 a 05/05.

Visitantes:837.

Do Abstracionismo Geométrico

Ao lmaginário Figurativo de Maria Gabriet

A exposição de Maria Gabriel, dedicada exclusivamente à obra grâfia,possibilitou uma abordagem

representativa da sua produção artística nos domínios do desenho e da gravura.
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Constituiu uma rara opofiunidade de visitar ou revisitar 4A Eravu-
ras-memória de uma das mais importantes gravadoras portugue-

sas contemporâneas.

Maria Gabriel iniciou a sua actividade artística em 1959. Reali-

zou intenso percurso formativo nessa área, nomeadamente com

João Hogan, Jose Augusto, e na Hoschsule Für Bildende Kunst,

em Hamburgo, entre os anos de 1972 e 1978. A sua obra é re-

conhecida e premiada a nível nacional e internacional. fazendo

pafte do acervo da Fundação Gulbenkian e de outras colecções

conceituadas. Participou em numerosas exposições internacio-

nais, em Madrid, Barcelona, Paris, Londres, Lunds-Suécia, Ontá-

rio, Roma, Florença, Hamburgo, Munique, Belgrado, Seul, Hong-

-Kong, Macau, Quioto.

É autora, em parceria com Alice Jorge, do único livro porluguês

de Técnicas de Gravura, tema de que tem sido divulgadora en-

tusiasta.

5.4.4. "Entre Marés", Fotografia da Natureza de José Costa
De 18 de Maio a 14 de Seiembro"

Visitantes: 3304,

h

Sobre a exposição

O mundo entre marés é um iugar simultaneamente próximo e distante. Constitui um dos grandes

reservatórios de biodiversidade do nosso planeta, sendo habitai de animais e plantas antigas,
refúgio ancestral de grupos taxonómicos que tiveram a sua origem no Oceano e que dele nuncâ
saíram, conjuntos de espécies que nunca colonizaram os Continentes. É também um lugar de

descoberta e de encanto inesgotável para o observador.

O fotografo Josó Augusto Costa, com o seu talento apurado e um espírito de observação digno da

escola dos melhores naturalistas, conseguiu captar um conjunto de imagens deslumbrantes deste
mundo estranho, que agora reparte connosco na sua essência e intimidade. Convida-nos a parti-

lhar das suas descobertas, e será nosso anÍitrião e guia numa série de experiências visuais únicas
que por certo não deixarão ninguém IndiÍerente, captando até o inieresse dos mais distraídos.

Antonio M. Teixeira / Bióiogo

5.4.5. "Terra Verde", Fotografia, lnstalação e Vídeo de Rosa Nunes

De 18 de Ívlaic a 14 de Setembro.

Visitantes: 3304.

Sobre a exposição

O pínheiro bravo dos areais do nosso litoral encontra-se hoje em acentuado declínio. Segundo

o inventário florestal nacional de 2010, esta espécie, outrora dominante na floresta portuguesa.
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foi claramente ultrapassada pelo eucalipto. Entre 1995 e 2010 a superfície ocupada pelo pinheiro

bravo decaiu êm cerca de 13%. A nova espécie vencedora na nossa floresta, o eucalipto, com os

seus 750 mil hectares, possui o forte apoio da indústria da celulose e da pasta de papel, concor-

rendo vantajosamente com o pinheiro bravo e contribuíndo negativamente para a biodiversidade.

Os pinhais de Prnus pinaster, espécie autóctone da nossa floresta holocénica, atingiram o seu

máximo desenvolvimento durante o óptimo climático pós-glaciar, entre 8000 e 5000 anos BP;

presentemente têm sido devastados por incêndios, poÍ pragas como a do nemátodo, e sobretudo
pela má gestão florestal.

Rosa Nunes oferece-nos um espelho e pede-nos que o olhemos, de muito perto, a rasar a pele, e

se a sua metáfora não quebrar a distância que nos sêpara do amor à vida, em qualquer uma das

suas formas, não será apenas a duna verde de outrora que nos abandonará, pois acabaremos por

esquecer o brilho do verde orvalhado e esmeraldino da nossa Terra.

Joaquina Soares/ Arqueóloga e Museóloga

5.4.6. "Retorno ao Paisagismo. Homenagem ao Pintor Le Mattre De Carvalho"

Organização: MAEDS e I-ASA.

De 30 Novembro de 2013 até 25 Fevereiro de 2014.

Msitantes:438.

Alfredo Le Maitre de Carvalho, pintor setubalense, nasceu no dia 24 de Março de 1913. Fara co-
memorar o 100o aniversário do nascimento deste ilustre paisagista, falecido em 1991, a Liga dos
Amigos de Setúbal e Azeitão (LASA), de parceria com o Museu de Arqueologia e Etnografia do
Distrito de Setúbal{MAEDS) organizaram uma exposição que mostrou, por um lado, obras de Le
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Matire e, por outro, trabalhos de pintores actuais que, deste modo, se associaram à homenagem.

A pintura de Le Mattre de Carvalho caracteriza-se por "um paisagismo moderno" marcado por

tons Íortes de verdes, ocres, laranjas ou azuis. Em 1960 recebeu o prémio José Malhoa, da Socie-

dade Nacional de Belas Artes.

A sua actividade profissional dividiu-se pelo Ensino Técnico (Setúbal, Porialegre e Lisboa) e pela

realização de projectos e montagem de exposições, muítas delas com fins didácticos, tendo par-

ticipado, entre outras, nas seguintes: Centenário da Cidade de São Paulo (í953), Exposição Henri-
quina (1960), Portugal de Hoje, no Rio de Janeiro (1362), Salas de Etnografia do MAEDS {1975-7ô)
e XVll Exposição de Arte, Ciência e Cultura (1983).

Obras e fotografias de Le Mattre cedidas por: Carlos Le Mattre Carvalho, Judite Carvalho, Dia-

mantino Vasconcelos, Luciano Costa, Sociedade Nacional de Belas Artes, Ricardo Le Mattre Ro-

senheim Rodrigues, Ana Cristina Bosenheim Rodrigues Sanchez Prieto, Graça Erika Rosenheim

Rodrigues e Câmara Municipalde Marvão.

A exposição contou ainda com obras dos pintores Acácio Malhador, Eduardo Carqueijeiro, Helena

Mendonça, Joaquim Gonçalves, José Cascada, Luciano Costa, Manuel Branco e Nuno David.

5.5. ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIOS CURRICULARES DO ENSINO PROFISSIONAL

Nome: Flávia Marciano

Curso: Técnico de Turismo Ambiental e Rural

Entidade: IEFP

Nome: Tânia lsabelde Graça Mesquita Dias

Curso: Técnico de Turismo Ambiental e Rural

Entidade: IEFP
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Nome: Luis Delgado

Curso: Tácnico de Animação 2D e 3D

Entidade: Fundação Escola Profissional de Setúbal

Nome: TatÍana Moura

Curso: Técníco de Animação 2D e 3D

Entidade: Fundação Escola Profissional de Setúbal

Nome: Susana Bagulho

Curso: Animaçâo Sócio Cultural

Entidade: lnstituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Educação

Nome: Ana Cristina Leonardo

Curso: Animação Sócio Cultural

Entidade: lnstituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Educação

Nome: Diogo Augusto

Curso: Promoção Artística e Património.

Entidade: lnstituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Educação

Nome: Nadine Alves

Curso: Promoção ArtÍstica e Património.

Entidade: lnstituto Politécnico de Setúbal. Escola Superior de Educação

Nome: Tiago Monteiro

Curso: Técnico de lnformática

Entidade: Fundação Escola Profissional de Setúbal

Voluntários:

Helena Loronha

Luis Delgado

Nadine Alves

5.6. APOIO A ALUNO§ UNIVERSIIhRIOS

ANA MARTA ANASTACIO realizou um estágio curricular como opção no âmbito da sua área de
estudos, Licenciatura em Arqueologia (Faculdade de Giências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Usboa) no Centro de Estudos Arqueológicos do MAEDS. Os materiais arqueológicos uti-
lizados como objecto deste estágio consistiram na caracterização métrica de artefactos líticos do
sítio de Vale Marim ll (Neolítico Antigo). Decorreu de 15 de Fevereiro a 31 de Maio de 2013, com
carga horária de 4 horas por semana (total de 64h).
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RAQUEL MARIA SOUSA LAZARO realizou um estágio curricular como opção no âmbito da

sua área de estudos, Licenciatura em Arqueologia (Faculdade de Ciências Sociais e Huma-

nas da Universidade Nova de Lisboa) no Centro de Estudos Arqueológicos do MAEDS. Os

rnateriais arqueoloEicos utilizados como objecto deste estágio consistiram na caracterização

métrica e desenho de cerâmicas proveniente do sítio arqueologico de Vale Marim ll (Neolítico

antigo). Decorreu de 15 de Fevereiro a 31 de Maio de 2013, com carga horária de 4 horas por

semana (total de 64h).

PEDRO GIL aluno de mestrado em Evolução e Biologia Humanas da Universidade de Coimbra

utilizou o material osteológio da necrópole de Casas Velhas em h/elides como objecto da disser-

tação de mestrado.

SARAH NEWSTEAD solicitou apoio ao Centro de Estudos Arqueológicos, no contexto da sua in-

vestigação arqueológica em Newfoundland (Canadá). Neste contexto foram-lhe disponibilizados

materiais cerâmicos de cronologia Moderna encontrados na Área Urbana de Setúbal {Maio).

5.7 _ PARCERIA MAEDS/SYNAPSIS

5.7.1. Conferência "Arrábida Pé-Histórica"
por Joaquina Soares.

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Local: MAEDS.

Data: 25 de Janeiro.

Parlicipantes: 52.

5.7.2. Conferência "Vamos Falar de Poesia"
por José Fanha,

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Local: MAEDS.

Data: 15 de Fevereiro.

Participantes: 41.

Palestra oriêntada por José Fanha, um poeta, divulgador de poesia e declamador. Como tal, desde
69, participou em milhares de sessões de animação cultural, acompanhando o grupo dos chamados

baladeiros ou cantores de protesto, entre os quais Josó Afonso,,Adriano Correia de Oliveira, Francis-

co Fanhais, Manuel Freire, José Jorge Letria, Carlos Alberto Moniz, etc.

Também é dramaturgo e dramaturgista, autor de letras para canções e textos para rádio, guionista de

televisão e cinema, contando com participações pontuais corno ator em teatro, televisão e cinema.

5,7.3. Palestra "Vamos Falar de Avíões", por Luís Nunes

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Local: MAEDS.
+Z



Data: I de Março.

Participantes: 39.

Palestra oríentada por Luís

Nunes, Operador de Circula-

ção Aérea e Radar de Tráfego

em Figo Maduro.

"Nascemos para gatinhat

andar, correr e saltar. Somos

capazes de nadaç mas para

LUIS NUHE§
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voar tivemos que construir máquinas que imitam as aves. Máquinas quê nos enchem de pesade-

los quando buscamos o destino de sonho. Porquê? se sabemos que são a forma mais rápida e

segura de chegar!"

5.7.4. Palestra "Café da Noite" por Nuno David

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Data:24de Maio.

Local: MAEDS.

Participantes: 35.

Serão Cultural onde se homenageou o emblemático programa de rádio dos anos 6017CI em Luanda.

5,7.5. Conferência "Deuses, Túmulos e Sábios: Vida, Morte e Magia nas antigas sociedades
camponesas do centro e sul de Portugal", por Victor S. Gonçalves.
Organizaçâo: MAEDS e SYNAPSIS.

Local: MAEDS.

Data:31 de Maio.

Participantes: 42.

Conferência proferida pelo Professor catedrático Victor S. Gonçalves, registando a memória de
uma leitura de infância no título, e esplanando-se pelos lV e lll milénios antes de Cristo, período de
maior incidência do seu trabalho de investigação.

5.7.6, Palestra "Vamos Falar de...Belo, Feio e Sublime", por Cristina Azevedo Tâvares

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Local: MAEDS.

Data:21 deJunho.
Participantes: 42.

Cristina de Sousa Azeveda Tavares

Licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras de l-isboa e doutorada em História de Arte Con-
temporânea pela Universidade Nova de Lisboa.

Docente na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e Professora Associada de Ciêncías da Arte e
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do Património, Iecciona nos domínios de estética, história de arte contemporânea e crítica de

arte, orienta dissertações de mestrado e de doutoramento, assim como investigadores de pós-

-doutoramento, coordena o Mestrado em Estudos Curatoriais, é investigadora do Centro de Filo-

sofia das Ciências da Universidade de Lisboa (CFCUL), âmbito êm gue lecciona na Faculdade de

Ciências, é colaboradora do Centro de lnvestigação em Belas-Artes (CIEBA) e lecciona no Curso

de Formação Artística da Sociedade Nacional de Belas-Artes, integrando os corpos directivos
desia instituição.

Publicou "Ntkias Skapinakis, desenhos 1985-93. O desenho camo objecta de paixão", edição Ga-

lería Gilde (bilingue), Colecção Gilde, 2.o vol., Lisboa, 1993. "Á Sociedade Nacional de Eelas-Árfes;

um sécula de história e de arte", Ed. Projecto, Núcleo de Desenvolvimento Cultural de Vila l.,lova

de Cerveira, Fundação Bienal de Vila Nova de Cerveira, Vila Franca de Xira, 2006.

5.7.7. Conferência "A Biodiversidade da Amábida", por António Gixeira (Biólogo)

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Loçal: MAEDS.

Data: 1'l de Outubro

Participantes: 50

5.7.8. Palestra "Gravura artística. Arte democrática de múltiplos", por Maria Gabriel
Organização: MAEDS e SYNAPSI§.

Local: MAEDS.

Data:12 de Outubro.

Participantes: 40.

5.7.9. Palestra "História do Ambiente e Comportamento Humano: A (lnlEvitável Destruição?",
por José Palma Oliveira (Professor na Faculdade de Psicologia - Universidade de Lisboa)

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS.

Data: 15 de Novembro.

Participantes: 45.

Srnopse;

Durante os últimos anos tem sido levada â cabo uma revisão da história ambientale da sua reÍa-
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por José Palma Oliveira (Professor na Faculdade de Psicologia - Universidade de Lisboa)

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS.

Data: 15 de Novembro.

Participantes: 45.

Slnopse:

Durante os últimos anos têm sido levada a cabo uma revisão da história ambientale da sua rela-

ção com o comportamento humano. Para isso contribui a integração de disciplinas tão diferen-

ciadas como a antropologia, a arqueologia, a história, a geografia ou a psicologia. A conferência
resumiu a evolução e contínua modificação de ecossistemas ao longo do espaço e do tempo.
Esse processo dinâmico do qual foram apresentados vários exemplos, implica necessariamente

uma dualidade na acção dos humanos que sáo, a um tempo, "destruidores" e "sofredores". Foi
apresentada uma visão explicativa desse comporlamento onde a racionalidade limitada, as heu-
rísticas simples de tomada de decisão e comportamentos de grupo substituem de forma radical

a visão dos Humanos como racionais, escolhendo sempre as alternativas quê lhes são mais con-
venientes.

Êsta visão de Ambiente e de Ser Humano terá necessariamente de ter consequências na explica-

ção e intervenção nos momentos presente e futuro.

5.7.10. Palestra "Vamos falar sobre...desenvolvimento comportamental", por Paula Mega e
Paula Pranto

Organização - SYNAPSIS E MAEDS.
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Data:29 de Novernbro.

Participantes: 28

5.8" - O MUSEU VAI AS ESCOIáS

VisÍtas guiadas ao património cultural regional para estabelecimentos de ensino, bem corno apre-

sentações multimédia em ambiente escolât por Ana Paula Covas e Susana Duarte.

5.9 - O MUSEU AO ENGONTRO DA POPULÂçÃO

Visitas guiadas pelo museu ao património locale regional, com destaque para o Programa Des*

cobrir Setúbal.

5.9.Í. Visita guiada do programa Descobrir Setúbal: "Setúbal Romana'

Organizaçâo: MAED§ E LASA.

Data: 13 de Abril.

Orimtaçâo: Paula Çovas

A visita iniciou-se no MAEDS com a visualização de apresentação uma muhimédia sobre a ro-

manização, tendo sido complernentada com a observação das peças, referentes a este período,

existentes na sala de arqueologia regional do museu. Visitou-se ainda a Casa dos Mosaicos da

Rua António Joaquim Granjo e a fábrica de salga de peixe da Travessa de Frei Gaspar.

Farticipantes: 37.

5.9.2, Msita guhda do programa Descobrir Setúbal: "Deseobrirdo o pormênon porüas e janelas"

Organização: MAED§ e láSA.
Data: 1 de Junho.

Orientação: Paula Covas.

Participantes: 39.

Partindo da observação de

diversos tipos de portas e ia-
nelas do Cmtro Histórico de

§etúbal pretendeu-se com
esta visita que os participan-

tes atendess$rl a pormênores

que no dia a dia passam des-
percebidos ê que conetitue,m

verdadeiras obras artÍsticas,

como as aldrabas, os baten-

tes, as ferragens de feno for-
jado e ferro fundido, entre ou-

tros.

4ô



5.9.3. Visita às escavaçôes do Castro de Chibanes

Oqanização: MAEDS.

Data: 24 de Julho.

Orientação: Felipe Gardete.

Participantes: 40.

Cerca de 40 crianças do Centro Paroquial do Pinhal Novo visitaram as escavações de Chibanes.

Atore romano-republicana na área de cota mais elevada do castro mereceu o particular interesse

dos pequenos visitantes. Felipe Gardete, mestrando em Arqueologia, explicou a jazida.

5.9.4. Visita às escavações do Castro de Chibanes e aos Hipogeus da Quinta do Anjo

Organização: Associação dos Arqueólogos Porlugueses e MAEDS.

Data:19 de Outubro.

Orientação: Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva.

Participantes: 74.

A visita guiada por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva ao Castro de Chibanes e aos hi-

pogeus da Quinta do Anjo, no âmbito do Colóquio "Património Arqueológico: da investigação

à apresentação pública", organizado pela Secção de História da Associação dos Arqueólogos

Portugueses que decorreu no dia 28 de Setembro de 2013. A visita de estudo Íoi realizada a vá-

rios sÍtios localizados no concelho de Palmela, como os hipogeus da Quinta do Anjo, o Castro de

Chibanes, o Alto da Queimada e o Castelo de Palmela, e à jazida romana de Tróia.

5.10. MUSEU FORA DE PORTAS: EXPOSIÇOES ITINERANTES

5.10.1. Continuação da exposição "História Arqueológica de Grândola - VestÍgios e Afiefactos"
(ficou patente até Íinal do ano).

Organização: Câmara Municipal de Grândola.

Colaboração: MAEDS.

Data: até aos inícios de Janeíro.

Visitantes:997.

lntegrada nas Comemorações do Dia do Concelho de Grândola, esta exposição contou com a
cedência temporária de peças arqueologicas por parte do MAEDS, provenientes do Monumento

Megalítico da Pedra Branca (Melides) e da Necrópole das Casas Velhas (Melides).

5.10.2. Exposição "llustrar a Palavra"

Organização - C. M. Baneiro e MAEDS.

Data: 01/02 a28/A2.

Visitantes:559.

Com sessão de apresentação do livro "De Gante a Samotrácia", pela autora (01/02).

Participantes: 20.

4t



Local: Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca.

De 26 de Outubro a 15 Novembro.

Visitantes: 1506.

Com sessão de apreseniação do livro de Joaquina

Ocasionais" (26n4), pela autora

e por José Mouro (Centro Cultural

Emmérico Nunes) e declamação de
poesia por Luís Cruz.

Participantes: 40.

Com ateliê de llustração "Dar Vida

às Palavras".

Orientado por Ana Férias, coadju-
vada por Eva Silveira.

Participantes: 18.

CONVITE

Slnopse sobre a exposr'çâo:

Partindo da palavra escrita sob a forma de texto poético, os artistas Ana Férias, Catarina Garcia,

Eduardo Carqueijeiro, Luís Valente e Rosa Nunes aceitaram o desafio da recriação visual dessa

mesma palavra.

A presente intervenção artística, constituída por trabalhos originais, é também um momento de
celebração do livro e de incentivo à leitura. Adaptável a diversos espaÇos encontra nas bibliotecas

o melhor lugar para a sua exploração pedagógica.

5.10.5. Exposição de fotografia, instalação e vídeo "Dias Felizes"

De Rosa Nunes.

Organização: Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço e MAEDS.

De 09 de Novembro a 07 de Dezembro.

Visitantes: 'í 29.

5.11-VISITANTES

O número de visitantes e participantes nas actividades promovidas pelo Museu atingiu em 2013

o número 17 9'l'1, valor quase idêniico aa de2A12, o que revela grande estabilidade; o mesmo se
observou com as visitas aos portais do MAEDS na internet (site e blog):38lm. As visitas realiza-

das aos sítios arqueológicos conservados pelo MAEDS (Creiro, Chibanes, Via Romana do Viso) não

foram contabilizadas. Podemos assim, estimar um universo mínimo de S 011 utilizadores.

Soares "De Gante a Samotrácia. Poemas
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETÚBAL

pRE§TAçÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012

1, A§TIVI§AN§S NA AS§EMBLEIA DI§TRITAL

O direito consignado na Constituição Portuguesa de livre e igual acesso à Cultura por todos

os cidadãos tem norteado a política cultural do Executivo da Assembleia Distrital de Setúbal.

lgualmente atento às questões do desenvolvimento regional, tem direccionado a intervenção

do MAEDS para as problemáticas pertinentes, na definição dos objectivos de missão de um

museu de implantação regional. O MAEDS ultrapassa largamente as funções de

conservação, e mesmo o seu espaço físico dilata-se por diversos sítios arqueológicos

musealizados rn siÍu. Com efeito, à investigação é afectada uma parte significativa dos

recursos disponíveis, bem como à difusão cultural, que estabelece a interface com as

populações. Na sua actividade corrente, o MAEDS assegura uma oferta cultural sempre

renovada, quer para o público em geral, quer para o sector estudantil, em particular. Na sua

intervenção, enquanto serviço público, utiliza o grande potencial científico e técnico dos seus

recursos humanos, o seu ímpar acervo, o património cultural imóvel regional, equipamentos

e sinergias decorrentes de uma perspectiva social de parceria, integração e solidariedades.

De salientar a assinatura de protocolos com a Universidade de Evora e com a Associaçâo de

Municípios da Região de Setúbal. A par de um trabalho virado para as escalas local e
regional, o MAEDS projecta o seu trabalho a uma escala global, através da

operacionalizaçào de instrumentos de comunicação virtual em permanente actualizaçáo,

cujos conteúdos são suportados por projectos de investigação.

Em 2012, o MAEDS reforçou o seu papel na área da formação e ensino, recebendo um

importante número de estagiários, quer do Ensino Superior, quer do Ensino Profissional:

FCSH da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,

lnstituto Superior Politécnico de Setúbal, Escola Profissional de Setúbal, lnstituto de

Emprego e Formação Profissional, lnstituto Português do Desporto e Juventude.
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No período crítico que vivemos, com a soberania nacional ameaçada, a política pró-activa de

afirmação e valorização da herança patrimonial regional e do reforço da nossa identidade

cultural promovidos pelo Poder Local no Distrito exprime-se de forma exemplar no

direccionamento do MAEDS para a temática da Arrábida, objecto de candidatura a
Património Mundial. Assim, que em 2012, o MAEDS organizou com assinalável bom êxito o

Primeiro Curso lnternacional de Verão dedicado à Arqueologia e Património da Arrábida, em

que participaram académicos e estudiosos, quer do próprio museu, quer das mais

conceituadas universidades portuguesas, bem como de um público interessado, constituído

essencialmente por alunos universitários portugueses e estrangeiros. Na mesma linha de

valorização do património arrabidino, organizou o MAEDS uma campanha de escavações

arqueologicas no Castro de Chibanes (Palmela), acções em que participaram cerca de uma

centena de estudantes e técnicos.

A Assembleia Distrital continua a esforçar-se no sentido da diversificação da suas fontes de

receitas, nomeadamente através da prestação de serviços a outras entidades, por intermédio

da qualificada actividade dos trabalhadores afectos ao MAEDS.

Continuaram a ser promovidas actividades de animação cultural direccionadas para as

escolas da região, quer com visitas ao museu e apoio do serviço educativo do mesmo, quer

através da intensificação das deslocações de exposições itinerantes do museu aos
estabelecimentos escolares ou a espaços que permitem a visita de alunos.

2. ê§ nfl IN!§I§AçAA_Iâ P§UII§A xtE pE§SoAr

Foram cumpridos os procedimentos definidos pelo SIADAP e avaliados todos os

trabalhadores, em função dos objectivos de missão, objectivos pessoais e organizacionais,

definidos em diálogo com os trabalhadores e conforme o orçamento aprovado.

.3. CARACTERTZAÇAQ m ENTIDADE

De acordo com o ponto 8.1 do POCAL, a seguinte caracterização da entidade é de apresentação

obrigatória:

SEDE - LOCALIDADE:Av. Luísa Todi, 162 -2900-451Setúbat

N



NUMERO DE CONTRIBUINTE: 680039945

MEMBROS DA MESA

Presidente - Joaquim Martins Gonçalves

1.o Secretário - Maria Teresa Pires Nunes

2.o Secretário - Rui Manuel da Conceição Madeira dos Santos

3.1 _ MAPA COMPARATIVO ENTRE OS VALORES DE EXECUÇÃO EIVI 2O1l E 2A12

A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respectivas

representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados

nos exercÍcios de 201 I e 2012 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que

recepcronam os movimentos de receitas e

despesas:

CONTROLO DA. EXEGUGÃO ORCAMENTA.L - EXERCICIO DE 20í2

350 0@. , 
""."iiá"= "- ãórr
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Gapítulos das Rêceitas
:ORRENTES

Variação
Recebidas em 20íí Recebidas em 20í2 Valor v"

o,o( o,o( o.ot o,ooo/
)6()1O'199 - Outrâs 7 1'fa.a 4 Aí5,3r -2 363.4 -32,92ô/,
)60501 - Administracão Local 276 422,41 239 52í.O( -37 9í)1-L 13,4701
,7O102 - Livrôs 755,5( 541,6! -í73,at
)7O299 - Outros 26 233,O( 3í 745-5: 5 5í2,5: 21-í)101
TC,TAL OAS RECEITAS CORRENTES 310 9a9.77 276 663,5( -31?26,2 -11 -0101
APITAL

lOO5O1 - Administracão PúblicaíTransf. CaDitat) 35 6a6,O8 21 201.27 -14141,A1 4íJ,5Bol
rOTAL DI\S RECEITA,S DE CAPITAL 35 6a6,Ol 21 2í11-21 -14 4Íl1,81 1í),sBnt
TOTAL GERAL DA,S RECEITAS 346 675,A! 257 867,A3 -44 aoa.o, -14-OAr/..
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103.758,50 107.725,60

lnvestimentosAquisição de bens o serviços

Capítulos das despesas Executadas em 201 í Executadas em2012

Variação

Valor To

]ORRENTES

ressoal
219.960,45 202.947.57 -17.012,88 -7,730/t

\quisiçáo de bens e serviços 103.758,50 't07.725,60 3.618,47 3,490/r

Jutras despesas correntes í 10,01 406,69 296,68 383,50%

rOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 323.828,96 310.731,23 -13.097,73 4,04%
)E CAPITAL

nvestimentos 3.386,67 1.926,13 -1.460,54 -43,13yo

TOTAL OAS DESPESAS DE CAPITAL 3.386,67 '1.926,í3 -í.460,54 43,130Á
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 327.215,63 3í3.005,99 -14.558,27 4,45o/t
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Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classiÍicação económica, dos valores

de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 200g.

3.? - EVOLUÇÃO DAS RECE]TAS DE 2009A 2012

EVoLUç40 DAS RECETTAS

425 000

400 000

375 000

350 000

325 000

300 000

275 000

250 000

225 000

200 000

1 75 000

150 000

1 25 000

100 000

75 000

50 000

25 000

0



3.3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DAS RECETTAS

Mapa e gráfico que nos proporcionam as variaçÕes entre os valores orçamentados e realizados

durante o exercÍcio de 2012, por capítulos de classificação económica.

CONTROLO DA EXECUCÃO ORÇAMENTAL - EXERCíCIO DE 2012

Execuçáo Orçamental I Orçamentado

tr Recebido

467 925.37

500 000

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

I 00 000

239 521.00

50 000 l
I

1200.00 o,od 500,00 o,oo soo,oo

31 745.53

Looo,gg- 
u*Aoooo ooo3oTl 100,00 o,oo

05 - Bancos 06 - Empresas 06 - Outras
Publicas

07 - Livros 07 - 07 - Outros 08 - Divêrsas
Publicaçôes ê

impressos

06 - Adm.
Locâl -

TransfêÍências
Corrêntes

6

(êm EUROS)

;I:
ô

':::'j:: :Íajê
i:Íil:liitiiliitiw.f,iÊ.úlsllliii;:iiiii:l

i.elngllqlg:i:.::;::::::::::::.:::::i:.r;rraj:

i a.:.r'. :-: i. i I ttii i I ii ||\a. ! m|., ia',.
ii:::i::::::j.lrálii f,,....-:ffi

KEUEI I A§ UUKKEN I E§
,5 - Bancos

)O - Empresas Publicas

)6 - Outras

)6 - Adm. Local - Transferências Corrêntês
)7 - Livros

)7 - Publicações e imprêssos

)7 - OutÍos

18 - Dive6as

FTECEITAS DE CAPITAL

323 008,0' 276 663,5( 86? .46 344.45 -14,350/

200,00 0,0( 0"1 -2Í!C.üí) -100.000/

í 500.0( 0,0r 0./ r 500.00 -100,00?

500,0( 4 815.3r 9630/ 0,00 0,007

316 608,01 239 521.01 760/, -71 {}&7 "{t1 -24,3501

I 000.0Í 581,61 580/ 4 r 8,35 41.góo)

í00.0( 0,0( 0.1 1 Í)ô.00 -í00.0001

3 000.0( 31745,5t 10587 0,00 0,007
't00,0( 0.0( ool 10{t,úÍl -100,007

467 925-3i 21204.21 5o/' -/14ô 721.10 -95,4701

íO . ADM. LOCAL . CONTINENTE 467 925,3i 21204,2'l 50/, -446 721.10 -95,470/,

rOTAL 790 933.3t 297 867.8i 3801 ,í193 065,55 -62.340/,

TOTAL hl{.ii},ír,:ã:*iil5:lit

316 608,0'1



Representaçâo gráfica gue nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos

das receitas arrecadadas.

AS§EMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

EXERCíCIO DE2012

ESTRUTURA DAS RECEITAS

EVendas de bens

ITransf. Corentes -
Administração

Local
80,41%



3.5 - EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DE 2009 A2012

Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores

de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2009.

EVOLUçÃO DAS DESPESAS

343 129.90' 342089,70
350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

313 005,99
327 2t5,63



3.6, - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁL DAS DESP-ESA§

Mapa e gráfico que nos proporcionam as variações entre os valores orçamentados e realizados

durante o exercício de 2012, por capítulos de classificação económica.

CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL . EXERCíCIO DE 2012

DESPESAS

::1.tqrt:1:'. r::rlfiítôi|!lri

GORRENTES 578 523,8Í 3íí 079.8r 54o/' 267 M.Oi 460/r

1 - Despêsas com o pessoal 296 013,8t 202947.5'l 6901 93 066.2r 310/<

)2 - Aquisição de Bens e serviços 275280,04 107 725,6( 3901 167 554,44 610/,

)4- TransÍerências Correntes 5 700,0( 0,0( 00/\ 5 700.0t 07,
)6 - Outras Despesas @rrentes 1 530.0r 406,ô§ 2701, 1 123,31 730/,

DE GAPITAL 212 405,4e, í 926,1: 1olr 2Í0 483.3G 999í
)7 - Aquisição de bens de capital 212 449,4§ 1926,1i 10/< 210 483.3( ggo/,

TOTAL 790 933,38 3.l3 005.9§ 400/, 477 927.31 6001

lOrçamentado
trRealizado

350 000,00

300 000,00

250 000,00

200 000,00

150 000,00

100 000,00

50 000,00

0,00
01 - Despesas 02 -Aquisição 04-
com o pessoal de Bens e Transferências

serviços Corentes

06 - Outras 07 - Aquisiçâo
Despesas de bens de
corÍentes capital
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ASSEMBLEIA DISTRITAL DE SETUBAL

Datainicial: I I Final''31Í1212012

OPERAçÔES DE TESOURARIA

Ano:2012
(unidade EUR)

Saldo Gerência AntêÍior llovlmânto anual Saldo Garêocia seguinte

Códiqo Dês6riçâo Dêvcdot Credor 0ábito Créditú DôvêdoÍ CÍsdoÍ

440000001

440000002

440000003

440000004

440000005

440000006

{40000008

44000001

IRS.A

C,G.A.

ADSE

INSÍITUTO GÉSTÂO FINAN, SEG, SOCIAI.

SÍAL

IR§-B

PsnhoEs de Cíédito

0,00

0,00

12.ô'1

0.00

0,00

0.00

0,00

876,07

160,34

0,00

58,93

170,11

0,01

0.00

12,015,48

1.871,50

2.7S5.59

711,E9

't1.524,92.

852,21

5.796,00

11.946,73

1.843,49

2.650,57

708,57

11.78ê,48

912,11

5.706,00

0,0(

0,0(

0,0(

157,6:

0,0(

0,0(

0,0(

0.«

1.769,ü

1.807,3t

0,0(

55,6.

432,5',

0.ff

Totâl Geff 12,61 4.198.89 48.425,32 48.33820 't57,63 r 4.?&,79
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Reconciliação com a entidade CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - Conta n.o 0774016367632

O responsável pela elaboração:

NW

Visto da Contabilidade:

31112t2012
Movimentos/Documentos Valores

l. Saldo do extracto bancário (se devêdor constderar -) 70 262-67

. Cheques em trânsito 2604,14
N-. Data de

emissão
BeneÍiciário

454852439! 17t12t2013 lsabel Pereira Castela 1 21A0(
94852439! S. S. G. da Costa 46.74

365308591 2ü12t2013 Paula Covas 86.4(
1 85308592r Covas (rêoosicão de fundo de 391.S4

'ransÍerência 03t1?J2013 495.0(
27530859,1 12 57-81
5048524411 do 32
414852441
594457,I,41 da Luz. Lda. 52

54452441 de oaoelâria do Sâdo. Ldâ- 23.
30t1212013 reolinde Maria Cruz Pêrêim Câstela

3248524/18 3011?/2013 iadotecle 35.67

, Valores a abater 0,

DescriÇão do movimento Data

, Valorês a acrescêr 4 396,4(

Data

;ões no curso "TraÇo a Traco" 150.
y'enda de orodutos do MAEDS 66,0(
lransf.C. M. Santiaoo do Cacém 2 6í6.21
[ransf.C. M. Grândola 1192.7t
\certo 71,41

iALDO BANCARTO RECONCILTADO (í -2-3+4) 72 05't-9I

'ALDO 
R,EGI§TADO NO SC.g 72!il.

t7
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Foram asseguradas as actividades administrativas da Assembleia Distrital de Setúbal,

nomeadamente o funcionamento dos serviços de pessoal, contabilidade, tesouraria e
expediente.

Prepararam-se as seguintes reuniões da ADS:

De 26.03.2012 - Relatorio de contas e actividades 20í 1.

De 17 .12.2012 - Plano e orçamento para 2013.

De 28.12.2012 - Plano e orçamento para 2013.

Foram garantidas as rotinas de funcionamento do MAEDS, a publicitação das suas actividades

e a actualização e alargamento da respectiva rede de relaçôes públicas.

§- §INTE§§ §A Â§Tf.YJ§âp§ pp tvrÂED§ HM 2a12

5.,I - RESUMO

§.'1.1. 0 SBJ§üTIVü ÊSTRATÉGICÕ (partilhado), definido para 2012 - "Frojecfo de

irvesffgraçáo Cd§ - S #asfro de §hjbares na Árquealogia da Psnínsula da Arrábida s o

§umrr*r Sclrcoí Arr;ábidalâüí ?' - foi integralmente atingido.

S.t"â. S CfÀ,?-§ü ## §Sní§ü§ ÁÃQUÊOÍ-ÓGrCO§ prosseguiu a sua actividade de

lnve*'*ti$irÍe, eon*ervaçâo/restaurc * ir:vestigação com as seguintes intervenções de

arqueologia urbana e de projecto:

S"{.2.1. Acompanhamento arqueologico das obras de consolidação estrutural no tonvento
**a tapu*h*s de Alferrara, localizado na Quinta de S. Paulo, propriedade da Associação

de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), situado no concelho de Palmela.

§.1.2.2" Escavações arqueologicas no üemit*rio da Noçsa §enhora da Piedade, Talhâo

D, em Setúbal.

§.'t"2"3" Prosseguimento da intervenção arqueológica na Casa dss Mosaicos, em Setúbal.

lnÍcio dos trabalhos de apresentação pública do espaço.

5.1"2.4. Nova campanha de escavações arqueologicas no Castro de Chibane§, em
i8
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Palmela. lnício de um novo projecto de investigaçáo . cot^o{/^çao da

Universidade Nova de Lisboa e da Câmara Municipalde Palmela.

§.1.2.5. Escavações arqueológicas no Manumento Megalítico da Pedra Branca, em

Melides. Parceria com a Câmara Municipalde Grândola.

5.1.2.6. Apresentação de Conferência no Colóquio Sistema de povoamento do Centro e

§ul do Território Fortuguês no decurso do Bronze Final (Fábrica da Pólvora, Oeiras,

Fevereiro): "Ocupações do Bronze Final na Costa Sudoeste", por Joaquina Soares e Carlos

Tavares da Silva.

5.1.2.7. Apresentação de Conferência na Sociedade de Geografia de Lisboa (Maio):

"Binford e a Arqueologia PoÉuguesa. O curso de Antropologia Pré-Histórica no

MAEDS", por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva.

§.1.2.8. Produçâo dos seguintes estudos originais:

Neolitização da Costa SudoesÍe Portuguesa. A cronologia de Vale Pincell (Actas do 50

Congresso do Neolítico da PenÍnsula lbérica), por Tavares da Silva, C.; Soares, J.

Repensar o Mesolítico do paleo-estuário do Sado. Caçadores-recolectores semi-

sedentários (Actas da Conferência lnternacional "Prehistory of Wetlands"), por Joaquina

Soares.

Sal e conchas na Pré-história poftuguesa. O povoado da Ponta da Passadelra (estuário

do Tejo) (Actas da Conferência lnternacional "Prehistory of Wetlands"), por Joaquina

Soares.

lnstrumentos para siega y procesado de plantas desde el Calcolítico al Bronce de

Chibanes (Palmela, Portugal) (Trabajos de Prehistoria e Comptes Rendus Palevo[), por

lgnacio Clemente-Conte, Niccolô Mazzucco, Joaquina Soares.

S.1.3. CI §§§yíÇO ÊDUCATIVO § DE DIVULGAçaO CU$URAL espelha a importante

aposta do MAEDS na interface com os públicos, continuando um percurso ascendente de

dinamismo que em muito contribui para o esforço colectivo da educação de milhares de alunos

da nossa região, para a formação ao longo da vida da população adulta, que no espaço museal

pode encontrar uma alternativa à educação formal, e ainda paa a dilatação da oferta cultural

regional destinada a sectores socio-profissionalmente mais especializados, e ao turismo

cultural.

§"1.3.1. Produçâo e apresentação de diversas exposições temporárias;

T9



,,".f,d]^X N,5.1.3.2. Apresentação de exposições itinerantes, produzidas eflco-Rroduzidas

MAEDS; , [V

5.1.3.3. Apresentação em meio escolar do Património da Região, integrada na linha de

acção O Museu vaí à Esco/a;

5.1.3.4" Visitas guiadas ao Património Regional;

§.1.3.ã" ComemoraçÕes do MarçoIMulher e do Dia lnternacional dos Museus;

5.1.3.6. Acompanhamento de estágios curriculares de formação, de diversos

estabelecimentos de ensino;

§.1.3.7. Atendimento do público e visitas guiadas ao Museu.

§.1.3.8. Manutenção de dois portais informativoa, via lnternet, que registaram em 2012

38.222 visitas, valor que não deixa dúvidas quanto à capacidade de adaptação ão

mundo da informação global, bem como à importante função social desempenhada

pelo museu na produção de conteúdos.

m aedseventosactividades. blogspot. com

Visitas: 10.410

www.museu-maeds.org

Visitas: 27.812

Gráfico relativo ao site www.maedseventosactividades.blogspot.com:
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5.2 - rNVE§T|GÀÇÃO AROUEOLÓGICA

oENTRO DE ESTIJ DOS ÁRQUEOLÓOICOS

5.2.1 PREExtsrÊNct*s nE $ETUBAL

Realizaram-se duas intervençÕes arqueológicas

na área do Centro Histórico de Setúbal.

5.2.Í.r. rNT§RVENÇÂA *,ROUEOLOGICA NA CA§A IIOS Mo§AICOS'

Organização: MAEDS.

Data: 28 de Maio a 15 de Junho.

Local: Casa dos Mosaicos (Setúbal).

5.2.,t.2- ESCAyAçÕES ARQUEOIOGICA§ NO CEMffÉRlCI DE NOSSA SENHORA DA

PIEDADH" TALHÃO §.

Data:Abril.

Local: Cemitério de Nossa Senhora da Piedade (Setúbal)'

O Talhão D do Cemitério da

Piedade localiza-se dentro da

segunda linha de muralhas que

rodeou Setúbal no século XVll. A

parcela de terreno encontra-se

classificada no PDM em vigor

como Espaço Urbano Con-

solidado, limítrofe ao Centro

Histórico da cidade; encontra-se

abrangida pela área de

protecção das "Muralhas, Torres,

Portas, Cortinas e Baluartes do

Centro Histórico de Setúbal", em

vias de classificação.

A área intervencionada,

propriedade da Liga dos

Combatentes Núcleo de

Setúbal, confronta a norte com a Avenida Jaime Cortesão, a oeste e a sul com o cemitério

de N." Sr.'da Piedade e a este com antigo viveiro municipal.
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vestígios de ocupação humana antiga e aparentemente nunca teria sido urbanizado, tendo

aí funcionado os viveiros municipais, procedeu-se à abertura de quatro sondagens teste

(3mx2m cada).

Os trabalhos arqueológicos realizados no Talhão D do Cemiterio de Na. SÉ. da Piedade não

revelaram quaisquer estruturas ou materiais arqueológicos, não havendo, pois qualquer

limitação a colocar ao prosseguimento do uso funerário do mesmo.

§"2.2. ACOMpANHÂMEIIjT$ ÂRQUEOLOGICO DA§ oãRA,S DE CON$CILIDAçÃO

§§TRUTURAL NCI C§NVÊhITÜ ÚO§ CAPUC}IO§ PT A!.FERRÀRA"

Data: Janeiro a Junho.

Local: Convento dos Capuchos de

Alferrara (Quinta de São Paulo),

concelho de Palmela.

O acompanhamento arqueológico das

obras de consolidação estrutural no

Convento dos Capuchos de Alferrara

decorreu sem quaisquer incidentes,

uma vez que a metodologia utlizada

para a consolidação do imóvel,

estabilizando o acelerado processo de

ruína do mesmo, respeitou integralmente o subsolo arqueológico.

§,T"3" PftOTüÜOLÕ §NTft§ í!Iê.§üS

ffiTüÉÜ §§ §HTÚ§AL.

Data: I de Junho.

H ÂryxRs - A§§octAÇÂô §r MuNttípto§ DA

Local: Quinta de São Paulo.

Sessão de assinatura do protocolo

sobre a realizaçâo de acompa-

nhamento arqueológico do Convento

dos Capuchos (São Paulo, Setúbal)

entre o MAEDS e a AMRS na Quinta

de S. Paulo, tendo estado presentes

Joaquim Martins Gonçalves (Presi-

dente da Assembleia Distrital de

Setúbal), Alfredo Monteiro (Presidente

do Conselho Directivo da AMRS), Joaquina Soares (Directora do MAEDS), Fátima Mourinho

(Secretária-Geral da AMRS), Ana Teresa Vicente (Presidente da Câmara de Palmela), José
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Manuel Maia (Presidente da

Assembleia Municipal de Almada),

entre outros autarcas. Estiveram

igualmente presentes técnicos e

estudiosos do património, jornalistas

e público interessado. Na visita

prévia ao Convento dos CaPuchos,

os participantes puderam ainda

apreciar a voz e a música de Celina

Piedade.

Participantes: 50

§-2.4. E§CAV.ÀçÕE§ ÂRQtIÊÔLCIGlÇA§ NO CASTRCI DE CHIBANES.

Dala:2 Julho a 3 de Agosto.

Local: Castro de Chibanes (Palmela).

O Museu de Arqueologia e

Etnografia do Distrito de

Setúbal (MAEDS) realizou uma

campanha de escavações

arqueológicas no Castro Pré e

Proto-histórico de Ghibanes, de

2 Julho a 3 de Agosto.

Esta intervenção arqueológica,

integrada em projecto de

investigaçâo plurianual, dedi-

cado às problemáticas do

povoamento sustentável e da

organização social no tempo longo, da Pré-história ao período Romano Republicano, tem

também objectivos de reabilitação de um dos arqueossítios mais importantes da cordilheira da

Arrábida, em processo de classificação como Património da Humanidade. Nela participaram 30

estudantes universitários, além da equipa técnica do MAEDS.

A par dos trabalhos de campo, o MAEDS promoveu também de 9 a 12 de Julho, com a

colaboração das Câmaras Municipais de Palmela e Setúbal e de diversos institutos de

investigação das Universidades de Lisboa e de Coimbra, um Curso de Verão especialmente

vocacionado para as arqueociências, aberto à participação do público interessado (cf. 5.3.5),

no qual participaram 35 pessoas.

24



üÂLíT

, 
'.!

b{?

l§o

\
1

Ex..

i

DA PEDRA5"ã"5" §seAvÂÇÕss ARerJÊsLüsÍe,âs

§RATdCA

N§ MÕ}IUMÊNTCI

Data: 6 a 31 de Agosto.

Local: Monumento Megalitico

da Pedra Branca - Melides

(concelho de Grândola).

lnseridas no projecto de

estudo e reabilitaçâo da

colina tumular, foram

efectuadas pelo MAEDS, em

colaboração com a Câmara

Municipal de Grândola,

escavaçÕes arqueológicas

dirigidas por Joaquina Soares e Carlos Tavares da Silva, na mamoa do dólmen da Pedra

Branca. A sepultura foi escavada nos anos 70 do século XX por Octávio da Veiga Ferreira e

colaboradores e, como era comum na época, a mamoa não foi intervencionada.

Com a escavação pretendeu-se conhecer as técnicas construtivas da colina tumular do

monumento, com vista ao estudo integral do mesmo e à sua reabilitação.

A sepultura colectiva da Pedra Branca foi recentemente objecto de datação por Joaquina

Soares (http://museu-maeds.org/publicacoes.html), tendo esta autora concluído que a

construção do monumento data de meados/3o quartel do lV milénio antes de Cristo (3500-3300

BC), a partir de determinação radiométrica obtida para amostra de ossos dos enterramentos

mais antigos, realizados na câmara funerária, e que o dólmen se manteve em funcionamento

até aos alvores do Calcolítico, cerca de 2800 BC, de acordo com datação de amostra de ossos

humanos recolhidos na entrada do corredor, quando a sepultura era já um verdadeiro ossário.

Apos encerramento do monumento, verificou-se a reutilização parcial da câmara durante o

Horizonte Campaniforme tardio, através da implantação de duas sepulturas individuais em

fossa, atribuÍveis aos finais do lll milenio BC, inícios do seguinte (cerca de 2000/1800 BC).

Participantes: *

§.2.§. LITUPãZÁ. *Â hIECR§PüLE ÜÂ IDÂ§E O§ BRÜNZE CIE CA§ÀS VELHÂS

{M§r_,0ã§}.

Data: Agosto.

Foi realizada operação de limpeza, com corte de arbustos que estavam a afectar

negativamente as sepulturas e impediam a visibilidade das mesmas. Esta necrópole, após

sinalizaçâo e arranjo dos acessos pela Câmara Municipal de Grândola, é actualmente muito

visitada.
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Dala:7 de Novembro.

Protocolo de colaboração entre o MAEDS e a Universidade de Évora, sobre todos os domínios

julgados úteis e relevantes por ambas as instituiçÕes, designadamente:

a) Atividades nos domínios do ensino e da formação;

b) Desenvolver, em parceria, projetos de investigação de âmbito nacional e internacional;

c) Promover a prestação de serviços;

d) Utilização de equipamentos e espaços;

e) Estágios científicos e técnicos;

f) Quaisquer outras medidas que os Outorgantes considerem úteis estabelecerem e que

contribuam para a prossecução dos objetivos das partes.

5.2.r. pARTrOrpAçÂG ÊM R§riNrÕ§S CrÊNTIHCA§ § BE DIFU§Ão CULTURAL

5,2,8"1, COLOQUIO "MÊMÓRIAS NE TRÓIA''.

ENCCIHTRO "MÊMORIAS DE TRÓM" - §E$SÃO DEDICADA A ÀRQUÊOLOGIA

TRCIlA, coordenada por Carlos Tavares da Silva e Victor S. Gonçalves

Organização: Tróia Resot.

Local: Tróia Resort - Centro de eventos do Hotel Aqualuz.

Data: 10 de Março.

Encontro subordinado ao tema geral "Memórias de Tróia" com um conjunto de palestras e

visita guiada à Jazida da época Romana.

Participantes: 150

5.2-8.2 JORNADA§ EUR.OPEIA§ NO PATRIMÓNIO ZOTZ . PALE§TRA "O SiTICI PRÉ.

H|§TORTC§ üA PCINTA CIÁ, PiAS$AnEIRA - A EXPLORI\çÃO O§ §AL § O SEU

§NQUÂüRâMENTO NÂ PRÉ.HISTCIRIA EUROPEIÂ DA§ ZONA§ RIBEIRINHA§", POT

Joaquina Soares.

Organização: SIMARSUL e MAEDS.

Local: Auditório da ETAR - Estação de Tratamento de Aguas Residuais do Barreiro/Moita.

Data: 28 e 29 de Setembro.

Para assinalar as Jornadas Europeias do

colaboração do MAEDS, a palestra tendo

Passadeira; no local, além da exibição do

Património, a SIMARSUL organizou, com a

como tema o sítio pré-histórico da Ponta da

filme sobre a ETAR e visita à mesma, esteve
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Nunes, e vestígios arqueológicos'do bosque neolítico submerso do sítio pré-histórico da

Ponta da Passadeira, localizada na restinga da desembocadura contígua à ETAR.

As atividades visaram promover a aproximação do público ao património ambiental e

cultural local, realçando a sua importância enquanto memória e documento do

desenvolvimento e da história das sociedades e, também, o seu papel para a construçâo

do futuro.

Participantes: 50

5.2.8.3. CCILOEUIÔ "SISTEMAS DE POVOAMENTO SO CENTRO E SUL DO TERRI.

TCIRIO PORTUGUÊS NO DECURSCI DO BRONZE FINAL".

ConÍerência: "Ocupações do Bronze Final na Costa Sudoeste", por Joaquina Soares e

Carlos Tavares da Silva.

Organização: Câmara Municipal de Oeiras.

Local: Fábrica da Pólvora de Barcarena/Sala de Arqueologia do Coneelho de Oeiras .

Data:23de Outubro

Participantes: 50

5.2.8.4. COLOQUTO "30 ANOS D§POIS, O DEPOS|TO VOTTVO DE êARVÃO".

Conferência: " Memôrias da escavaçâo e dos estudos suhsequente§", por Carlos

Tavares da Silva.

Organização: Direcção Regional de Cultura do Alentejo e Câmara Municipal de Ourique.

Local: Ourique.

Data: 11 de Dezembro.

Participantes: 6ü

s.3 - FORMAÇÃO E DTVULGAÇÃO CULTURA,L ;ilit),t:,.,,,

.:;t.'iklil

GONFERÉNC/ÁS, CURSOS E SEM/NÁR/OS

CONFERÊNClAS

5.3.1. CONFÊRÊNCIA "A ARQUEOLOG'A EM pORTUGAL: UM BALANçO", por Joaquina

Soares.

Organização: Academia Problemática e Obscura.

Local: Academia Problemática e Obscura, Setúbal.

Data:17 de Fevereiro.
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Numa altura particularmente sensível para a Arqueologia em Portugal, destituÍda da visibilidade

política e pública, que havia conquistado com a descoberta das gravuras pré-históricas de Foz

Côa, e com escasso financiamento atribuído pelo OE, a palestrante falou do redimen-

sionamento da função social de uma disciplina científlca indissociável da compreensão dos

tempos históricos e do conhecimento do que nos liga enquanto comunidade, enquanto nação.

Participantes: 25

§.3.2. CONFERÊNC'Â-DEBATE "A PA.RTICIPAçÃCI DA§ MULHÊRÊS t{A LUTA DE

L|B§RTAçÃ0 DA PAL§§TINA PELO Í)lRÉlTO AO TERRITORIO".

Organização: MAEDS e MDM.

Local:MAEDS.

Data:24 de Março.

Sessão de solidariedade com as mulheres da Palestina, no Março-Mulher, que marca a luta

das mulheres pelos seus direitos, em todos os cantos do mundo.

Foram conÍerencistas Mufeed Shami, da Missão Diplomática da Palestra em Portugal, que

abordou a situação actual da Palestina; Shahd Wadi, jovem palestina, doutoranda na

Universidade de Coimbra; Anita Vilar, membro do Conselho Nacional do MDM; Joaquina

Soares, directora do MAEDS; Regina Marques, membro do Conselho Nacional e da Direcção

Nacionaldo MDM.

Houve a apresentaçáo de imagens sobre a Palestina e o quotidiano das mulheres, com a

poesia de Mahmud Darwich

Participantes: 39

5.3.3. PALE§TRÂ "ORIGENS DE §ETÚBAL", por Carlos Tavares da Silva.

Organização: Escola Profissional de Setúbal.

Local: Escola Profissional de Setúbal.

Dala:29 de Março.

Participantes: 100

5.3.,T. CONFERÊNCIA "SOBRE ü§ NOVOS ACHADOT ROMANO§ DE SETÚBAL" E

ÀFRESENTAçÃO DA REVI§TÂ "PORTUGAL ROMANO.COM'',.

Organização: MAEDS e Editores da Revista Portugal Romano.com.

Local: MAEDS.

Data: 19 de Maio.

Sessão com a conferência sobre os novos achados romanos de Setúbal, por Carlos Tavares
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Barata e restantes editores. Foi ainda efectuada visita ao sector expositivo de Arqueologia do

MAEDS e à Casa dos Mosaicos, orientada por Carlos Tavares da Silva.

Participantes: §S

§,3.5. CCINF§RÊNCIÂ "BIFIF§RD E A
ANTROPOLOGI}. PRli.}'NI§TORI§A NO

Soares.

Organização: Sociedade de GeograÍia de Lisboa.

Local: Sociedade de Geografia de Lisboa.

Data: 30 de Maio.

Participantes: 40

IÉ'ORK§HÕP$ § ÜURSOS

5"3.6. WORK§HCIF,,INTRQDUçÃO * .lO*t-HARtA CONTEMPORÂNEA,".

Organização: MAEDS.

Orientação: Andreia Assembleia.

Local: MAEDS.

Dala: 25 de Fevereiro a 17 de Março.

Workshop composto por quatro sessões em que a partir de uma imagem seleccionada
previamente pelos alunos, estes puderam desenvolver um processo criativo comum na
joalharia de autor, passando pela compreensão da imagem que escolheram, pela escrita, pelo

desenho, pelas maquetes e finalização do projecto, em material escolhido pelo aluno.

Participantes: I

5.3"7. WORK§HOP BÊ §RAVURA EM PACCITES DE LEITE.

Orientação: Alexandra Ramirez.

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS.

Data: 14 de Abril.

Esta oficina pretendeu dar a conhecer

a técnica da gravura em pacotes de

leite e as potencialidades expressivas

que este processo nos permite. Sem

recorrer a produtos tóxicos e reuti-

ARQUEOLOGIA PORTUGU§SIT. O CUR§O D§

M,AED§'', por Carlos Tavares da Silva e Joaquina
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lizando embalagens, os participantes tiveram oportunidade de criar uma fiafriz e explorar os

métodos de impressão que esta técnica nos possibilita.

Participantes: 12

5.3"8. wCIRKsrlop "eoNTRrBUlÇÃo n* nruÁltsr nr vrsriçtos DE uso EM ÂRTE-

rAcrCIs lirrcos pÂRÂ o csNHÊcIMENT0 DAs soclsDÀDrs pnÉ-nlsróntse§".

Orientação: lgnacio Clemente Conte.

Organização: MAEDS.

Coordenação: Joaquina Soares.

Local: MAEDS.

Data: 11 e 12 de Maio.

Orientado pôr lgnacio Clemente

Conte,investigador do Departamento

de Arqueologia y Antropología. Ins-

titución i Fontanais, CSIC (Conselho

Superior de lnvestigação Científica), Barcelona, destinou-se a arqueólogos e estudantes de

Arqueologia.

Objectivos:

1) Definição dos limites e das potencialidades da análise funcional das indústrias líticas

pré-históricas para a caracterização económica das sociedades do Passado.

2) Articulação entre os estudos tipológicos e os resultados das análises de vestígios de

uso.

3) Análise funcional e acesso ao conhecimento de práticas so-ciais de subsistência;

explo-ração de recursos e tecnologia.

4\ Experimentação de procedi-mentos técnicos e método-lógicos.

5) Leitura de traços de uso.

O Workshop contou, na sua divulgação, com o Apoio do IAP - lnstituto de lnvestigação de

Arqueologia e Paleociências das Universidades Nova e do Algarve, polo FCSH.

FaÉicipantes: Í2

5.3.9. WORK§I{OP DE GRAVURA EM I.INOLEO.

Orientação: Joanna Lakta.

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS.

Data:27 de Maio.

Destinado a um sector especializado dentro das artes plásticas, este workshop propôs ao

participante adquirir um conhecimento básico da gravura em linóleo, assim como competências
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elementares no trabalho prático desta técnica.

O objectivo deste minicurso foi desenvolver e

aprofundar as capacidades expressivas, criativas

e artísticas de todos os que queriam trabalhar e

aprender a prática de gravura, tal como os meios

teóricos e práticos Íundamentais do linóleo.

Desenvolveu-se também a capacidade de auto-

aprendizagem e de pensamento criativo, assim

como as capacidades de selecção, de síntese e

de análise na área da gravura, juntamente com o

desenvolvimento conceptual, estético e técnico

dentro das imagens da obra gravada de llda Reis.

Nesta perspectiva, o workshop de Gravura em Linóleo abriu espaço à experimentação e

realização de pequenos projectos artísticos, onde o participante pôde descobrir as suas

capacidades, gostos, talentos e a utilizá-los criativamente.

Pcrticipantes: 7

§.3"1Ü. §UR§O ü§ V§RÃS ''ÀRRÁBIDÀ Ã,RQU§CILOEICA'O

Organizaçâo: MAEDS.

Apoio: Câmaras Municipais de Palmela e Setúbal.

Local: casa da Baía - centro de Promoção Turística (setúbal)e castro de chibanes
(Palmela).

Data: 9 a 12 de Julho.

O Curso de Verão "ARRÁBIDA

ARQUEOLOGICA' ofereceu com-

ponentes de formação teórica no

âmbito de escavações arqueológicas

desenvolvidas no Castro de Chibanes

(Palmela), onde estão representados contextos da Pré-história (lll milénio BC), Proto-história

(séculos lV-lll a. C.)e período Romano Republicano (séculos ll-l a. C.).

Este curso foi direccionado para estudantes dos vários ciclos de ensino superior, para

investigadores, mas aberto à participação de público interessado. Pretendeu-se que as

competências nele adquiridas permitissem aos participantes melhorar as suas metodologias de

trabalho, adquirir novos conhecimentos, e gxplorar áreas com as quais a arqueologia mantém

cruzamentos indispensáveis (geologia, estratigrafia, paleobotânica), de forma a ampliarem a

experiência profissional e social.

Neste curso, parte dos formandos puderam, além das conferências na Casa da Baia, optar por

integrar a componente prática na sua formação com a participação na campanha de

escavações arqueológicas a decorrer no Castro de Chibanes, Palmela.
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Conjunto de conferências realizadas por:

- Profu Doutora Ana Maria Silva

- Dr. Carlos Tavares da Silva

- Dr". lsabel Cristina Fernandes

- Prof. Doutor João Luís Cardoso

-Prof. Doutor João Pais

- Prof' Doutora Joaquina Soares

- Prof- Doutor José Carlos Kullberg

- Prof'Doutora Lígia Castro

- Prof. Doutor Mário Varela Gomes

- Prof. Doutor Victor S. Gonçalves

P,

PROGRAMA

Dia I
15h00 Recepção na Casa da Baía, Setúbal.

1§h15 -CI Castro de Ohibanes", por Carlos Tavares da Silval"

16h15 "Arqueologia da Arrábida", por Joaquina §oares2.

Dia l0
BhCIO>13h00 Escavaçâo arqueológica no Castro de Chibanes.

15h0ü "Geologia da Arrábida", por José üarlos Kullberg3.

l6h0CI "Estratigrafia: partilhada pela Geologia e Arqueologia", por Lígia Castroa.

17h00 "Pateoh,otânica e reconstituição das paisagens antigas", por João Paiss.

Dia 11

Bh00>13h00 Escavação arqueológica no Castro de Chibanes.

15h00 "Bioantropologia das populaçÕes da Prá-história portuguesa", por Ana Maria §ilvaô.

16h00 "A gruta da Figueira Brava e o Paleolítico medio da Arrábida", por João Luís CardosoT.

Dia 12

BhCIü>13hü0 Escavação arqueológica no Castro de Chibanes.

15hCI0 "Placas de xisto gravadas da Península de §etúbal", por Victor S. Gonçalves8.

16h00 "Lapa do Fumo ( Sesimbra ) e as grutas-santuário da ldade do Bronze Final", por Mário

Varela Gomese.

17h00 "O castelo de Palmela e a ocupaçâo islâmica da Península da Arrábida", por lsabel

Cristina Fernandeslo.

Dia 13

th00>13h00 Êscavação arqueológica no Castro de Chibanes.

Participantes: 44

1. Director do Csntro de Estudos Arqueclôgicos do MAEDS; colaborador da UNIARQ.

2. Diretora do MAED§; Professora de Pré-história holocénica e de Proto-história da FCSH e membro integrado do lAP.

3. proíe$sor do Departamento de Ciências dâ TerÍa da Faculdade de Ciências e Teônôlôüiâ (UNL); investigador do

Centro de Investigaçáo ern Ciência e *ngenharia Geológica {CICI§ e, FCT/UNL).
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5.3.11. sçssÃo "couvERsÂs urrRÁRtA§ - poãTA AL BERTo r Áour-lNo RtBEtRo,,.

Organização: MAEDS e Centro Cultural Emmérico Nunes.

Local: MAEDS.

Data: 28 de Setembro.

Conversa informal sobre o poeta Al Berto com os autores da

exposição "Doze Moradas de Silêncio", José Mouro e Paulo

Correia, e apresentação do livro: Aquilino Ribeiro: Evolução

do Homem Republicano, de Celina Arroz, editado em

Novembro de 201í, pelo Centro Cultural Emmerico Nunes, no

âmbito das comemoraçÕes dos cem anos da 1a República.

Participantes: ?0

5.3.12. CURSO'TRAçO A TRÀçO""

Organização: MAEDS.

Local:MAEDS.

Data: 20 de Outubro a 15 de Dezembro.

Realizou-se a 8a Edição do Curso de Desenho "Traço a Traço", tendo por público-alvo todos os

interessados em explorar as suas capacidades no campo das Artes Visuais, com ou sem

experiência.

Este ano, a coordenação ficou a cargo de Ana lsa Férias (Artista Plástica) e David de Jesus

(Historiador). As sessões foram orientadas pelos convidados Catarina Garcia (Artista Plástica),

Eduardo Carqueijeiro (Artista Plástico), Filipa Silveira (Artista plástica), Guida Casella

(llustradora Científica), Joaquina Soares (Directora do MAEDS e Prof na FCSH), Jorge Miguel

(llustrador), Paula Covas (Técnica de Museografia).

A oitava edição foi dedicada à compreensão do Desenho, tendo como tema central as

diferentes linguagens dessa forma de expressão. As sessões reservaram um espaço

importante para a criação, observação e experimentação, tendo como objectivo oferecer aos

participantes íormação artística diversificada no campo do desenho, fornecendo recursos

conceptuais e técnicas, que permitam a compreensão, interpretação e representação da

realidade que nos rodeia.

4.Prafessora do Departamento de Ciências da Terra da Fêculdâde de Ciências e Tecnologia (UNL); investigadora do

Centro de lnvestígação em Ciôncia e Éngenharia Geoiógica (ÇICEG e, FCT/UNIL).

5. Professor do Departamento de Ciências da Terrâ da Faculdâde de Ciências e Tecnologia (UNL); investigador do

Centro de lnvestiguçáo em Ciôncia e f;ngenharia Geolôgica (ClÕE€ e, FCT/UNL).

6^ Centro de lnvestlgâção em Antropologia e §âúde, Dêpartamentü Ciênciãs dâ Vidâ (Antropologia), Universidade de

Coimbra.

7. ProÍessor da Universidade Àberta; investígâdor da UNIARQ.

8. Profeesor da Faculdade dê Lêtras da Universidade de Lisboã e Diretor da UNIARQ.

9. Professor de Pré-Hislória e Arqueologia Cognitiva da Êt§H dâ UNL.

1ü, Arqueólogâ da Câmara Municipal de Fâlmelâ.
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PROGRAMA

20 Outubroll2

l- Apresentação do curso Traço a Traço

ll- Exercícios de desenho

lll- Visitas guiadas às exposição "Jorge

Costa. Trinta anos de Desenho Ar-

queológico" e "llustrar a Palavra".

Orientação: Ana lsa Férias.

27 Oulubroll2

"Desenhando o corpo"

Orientação: Filipa Silveira

3 Novembro/12

"Vemos o que queremos ver e não a realidade""

Orientação: Eduardo Carqueijeiro

10 Novembro/12

"llustração"

Orientação: Jorge Miguel

17 Novembroll2

"Desenho"

Orientação: Catarina Garcia

24 de Novembroll2

"Arte Pré-Histórica"

Orientação: Joaquina Soares

l Dezembrol12

"Desenho Arqueológico"

Orientação: Guida Casella

15 de Dezembroll2

"Percursos Gráficos"

Visita guiada ao Centro Histórico de Setúbal, registando o percurso no diário gráfico.

Orientação: Paula Covas e David de Jesus

Participantes: t6

5.3"1ê. W§RKSI-tCIp s§ §§cRtTÂ. cRtÀTlvÁ,,A{C}Tü DE §SCRtTÂ".
Orientador: Rui Guerreiro.

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS.

Data:27 de Outubro.

Escrever obriga à acção, força o escritor a buscar a inspiração, as palavras precisas, as ideias
revolucionárias, as personagens certas. No entanto, muitos perdem-se na sua demanda.
Esquecem-se do seu rumo ao misturarem várias técnicas de escrita no timing errado.
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Escrever é um processo e é este instrumento de orientação que se

de dar confiança ao "escrito/' (participante).

Rui Guerreiro, formador na área da escrita, iniciou há 12 anos a sua

como jornalista. Tem produzido textos jornalísticos para revistas, web e

meios digitais, conteúdos para sites e guiões interactivos.

Participantes: 20

atividade profissional

TV, publicidade para

5.4 - EXPOSTçÕES TEMPOMRIâ§

5.dí.1. EXPOSIçÂO "§§üULTURAS L§VES".

Organização: MAEDS e Oficinas do

Convento.

Local: MAEDS.

Data: 21 de Janeiro a 10 de Março.

A apresentação da exposição ficou a

cargo da curadora Virginia Fróis, de

Tiago Fróis, da direcção das Oficinas

do Convento, e de Joaquina Soares,

Directora do MAEDS. A mostra

apresentou obras de Catherine Henk,

Cristina Ataíde, Graça Pereira Coutinho, Sara Antónia Matos, Sergio Vicente, Tiago Fróis e

Virgínia Fróis.

Durante o Verão de 2008, no mês de Julho entre os dias 14 e 18 decorreu no Moinho do Ananil

em Montemor-o-Novo uma acção que juntou artistas plásticos e mestres cesteiros (do Fundão,

Montemor-o-Novo e Tarrafal) com o intuito da criação de esculturas a partir de matéria vegetal:

a matéria vegetal como processo de desenvolvimento dos conceitos de peso e leveza.

No mês de Setembro de 2009 convidaram-se dois novos artistas para fazerem o contraponto

com outras matérias, a fotografia e o ferro.

A exposição evoca o rio, o local da experiência e a redescoberta de novos sentidos.

Visitantes: 539

5.4.2" ExPO§lçÕE§ DO MA,RçO â,lULllER - "DIA§ FELTZE§", de Rosa Nunes.

Organização: MAEDS.

Local:MAEDS.

Dala:17 de Março a 10 de Junho.
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O plano geral da intervenção

artística desta exposição de

fotografia, vídeo e instalação, "Dias

Felizes", nas palavras da sua

curadora, Joaquina Soares, co-

meçou a desenrolar-se a partir da

contestação da ideia de redenção

da Humanidade pelo sacrifício, que

gravada a fogo pela moral cristã

assume no nosso imaginário

colectivo a forma de crucifixo. Rosa Nunes decidiu, desde a primeira fase, que o seu Cristo
seria do género feminino, muito embora nunca tal tenha estado previsto nos livros sagrados do
Antigo ou Novo Testamentos.

Yisitantes: Í148

5.4.3. §XPO$IçÕE§ §O MÂRÇO MULHER * "NÃO QU§RO IR ONDE NÃÔ HÁ LUZ", dE IIdA

Reis.

Organização: MAEDS e Galeria das Salgadeiras.

Local: MAEDS.

Data:17 de Março a 10 de Junho.

Esta exposição de gravura foi organizada no âmbito do

programa MARÇO MULHER.

Nesta mostra foram apresentadas dezasseis das suas

gravuras em metal e em madeira, algumas bastante

icónicas e representativas do seu percurso artístico, e

que, do ponto de vista da curadora, Ana Matos, melhor

acentuam não só a extraordinária qualidade e irreverência da sua obra gravada, como
também o seu enorme compromisso com a causa política.

VSsitantes:1148

§.4..4. ExFo§lÇÃ§ nÀ FE§TA DA ARSUEôLoGIA: "AReuEoLoGlA E pLURtDtsÊlFLl-

NÂftITA§}§. A HXP§RIÊNTIÀ ÜO MAEDS''.

Organização: Associação dos Arqueólogos portugueses.

Local: Claustros do Convento do Carmo, em Lisboa.
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Data:5e6deMaio.

A Festa da Arqueologia é um

evento de comunicação da

actividade arqueológica junto

do grande público, realizado

no Museu Arqueológico do

Carmo, através de oficinas,

exibições e palestras que

mostram como a ciência

arqueológica se processa, e

como interage com tantas

outras, para produzir conhe-

cimentos sobre a sociedade humana.

Nesta segunda edição, a exposição do MAEDS consistiu em painéis inÍormativos com algumas
das intervenções arqueológicas realizadas pelo Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito
de setúbal, onde se verificou a ocorrência de cruzamento multidisciplinar:

- concheiros neolíticos da comporta (consulte aqui o painel explicativo);
- Fortificação calcolítica do Monte da Tumba (consulte aqui o painel explicativo);
- Estabelecimento fenício de Abul (consulte aqui o painel explicativo);
-Necrópole islâmica da R. Francisco Augusto Flamengo (Setúbal) (consulte aqui o painel
explicativo).

Visitantes: 3$0ü

§"4.§. rxpostÇÃo "At tsERT§ * p§rTÀ DE §tNE§, ltôM§rvt oo MUNDô. NúcLEo r:
ÜÕZ§ MÔRÀNA§ CIO §!LÊNCICI".

Organização: MAEDS e Centro Cultural Emmérico Nunes.

Realização: Centro Cultural Emmérico Nunes.

Data: 16 de Junho a 10 de Outubro.

A partir do conceito geral do projecto "Al Berto - poeta de

Sines, homem do mundo", constituído por quatro núcleos,

pretendeu-se com este primeiro núcleo reivindicar Al

Berto como poeta de Sines, através do espaço

geográfico, sítios que habitou, laços familiares e de

amigos. Mostrar o percurso biográfico de Al Berto, a partir

das casas como espaços de identidade familiar, de

afectos, crescimentos, inspiração e criação literária.

A exposição centrou-se nas diversas casas onde Al

referência para as suas vivências, definidas pelos lugares, pessoas e elementos textuais
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5.4.ô. ExposlçÃo DÊ tLUsrRAÇÃo uo LlvRo "RtAClto DE rRATA"
Organização: MAEDS.

::-a
Data: 16 de Junho a 15 de Outubro. q,ti 

.

evidenciados na obra literária.

Visitantes: 747

Apresentação das ilustraçÕes de

Catarina Garcia do livro "Riacho de

Prata" com texto de Paula Sá.

Visitantes: 747

§.4.?. TRISNAL MCIvtMENTo DEssNltÂ,ta - rxposlçÃo ,,JoRGÊ cCIsrA. TRINTA A,No§

DE DEssNHc AReuECIlóGtco".

Organização: MAEDS.

Data: 20 Outubro 2012 a 13 de Janeiro 2013.

Rectrospectiva do trabalho de

ilustração arqueológica de Jorge

Costa, desenvolvido no MAEDS, ao

longo dos últimos 30 anos.

Jorge Costa (í 945-201 0).

llustrador de Arqueologia e designer

gráfico do MAEDS, Jorge Jesus

Domingos Gosta nasceu no dia 30

de Junho de 1945, no concelho de

Palmela, freguesia do Pinhal Novo.

Jorge Costa fez o Curso Geral de Comércio em Setúbal e diversas formaçôes comple-

mentares, tendo sido um dos primeiros especialistas profissionais no país em desenho

arqueológico.

Desde muito cedo revelou grande criatividade e apetência para as artes. Participou em

vários trabalhos de cenografia e publicidade. Trabalhou também como decorador de

interiores em Lisboa, Estoril e Porto, decorando montras, casas particulares, hóteis e

estabelecimentos comerciais.

Entre 1973 e 1974, participou na montagem do Museu do Traje, em Lisboa. Foi nesta

mesma época que a Directora do MAEDS, reconhecendo o seu excelente trabalho
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realizado no Museu do Traje, o convida a colaborar com

salas de Arqueologia.

S, na montagem das

Em 1979, entra para o quadro do MAEDS, onde íoi responsável pelas diversas montagens

de exposiçóes temporárias realizadas pelo Museu. A par desta função, vai desenvolvendo

também o trabalho gráfico dos eventos de divulgação cultural do mesmo museu. Por esta

altura, Jorge Costa já possuía um grande potencial teórico e experimental de desenho

técnico, que mais tarde viria a ser dirigido para a ilustração arqueológica.

Durante os 30 anos de intenso trabalho no MAEDS, Jorge Costa participou com as suas

ilustraçôes arqueológicas (desenho arquitectónico, estratigráfico e de artefactos líticos e

cerâmicos) em mais de uma centena de intervenções arqueológicas realizadas em

numerosas jazidas de que destacamos: as necrópoles da ldade do Bronze do Alentejo

Litoral (Provença, Quitéria, Pessegueiro, Casas Velhas); os povoados neolíticos de Vale

Vistoso, vale Pincel, salema, Montum de Baixo, Gaio, Ramalha; monumentos megalíticos;

fortificações calcolíticas (Monte Novo, Monte da Tumba, Chibanes); porto romano da llha

do Pessegueiro; largas dezenas de escavações arqueológicas na área urbana de Setúbal.

Colaborou também com desenhos arqueológicos em numerosos artigos científicos,

publicados em Portugal e no exterior, bem como nas seguintes obras: "Setúbal

Arqueológica", vols. I a Xlll; "Musa. Museus, Arqueologia e outros patrimónios", vols. I a
lll; "Pré-história da Area de sines"; "llha do Pessegueiro. porto Romano da costa
Alentejana"; "Os Hipogeus da Quinta do Anjo e as Economias do Simbólico"; "Património

Arqueológico do Distrito de Setúbal"; "Arqueologia da Arrábida',, entre outros.

Visitante§: SS4

§.4.§" TRt§ttAL MüV}M§NTü 3§§§r,il-{,§."t2 - âXpÕs,ÇAü toL§TtvÂ DÊ ARTES Vt§UÂlS

"t Lti §TRA§t Â pAL&Vre,&" 
"

Organização: MAEDS.

A exposição "llustrar a Palavra", tendo por

base o livro "De Gante a Samotrácia. Poemas

Ocasionais" de Joaquina Soares (2012),

contou com a participação dos seguintes

artistas: Ana Férias; Catarina Garcia; Eduardo

Carqueijeiro; Fátima Pinto e Rosa Nunes que

interpretaram poemas por si escolhidos,

oferecendo-nos a sua leitura dos mesmos através das suas criações artísticas.

Na inauguração, assistiu-se a um momento de dança clássica, com Claudia Louzada, aluna da

classe de ballet do V.F.C. e coreografia de Yolande Cloetens, bem como à leitura de poemas

do livro, por João Completo.

\íiaitant*s: §{i4
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5,5 - FROJECTO.S PEDAGÔGICOS

5.§"i. AT§LIÊ "Às sinNHAs E§cul-TURAs".

Organização: MAEDS.

Data:24 de Janeiro a 9 de Março.

Partindo de uma visita à exposição temporária

"Esculturas Leves", patente no MAEDS, os grupos

escolares participantes foram convidados a

construir as suas próprias esculturas com

materiais perecíveis.

Participantes: t5t

5.5.2. ATELTÊS E VISIOruAMENTO nE FTLME. COMEMORAçÃo DO DlÀ INTERI-IAÇIONAL

DÕS MUSEU§.

Organização: MAEDS.

Data: 18 de Maio.

Este ano, o Conselho lnternacional de Museus

(ICOM) estabeleceu como tema os "Museus num

Mundo em Mudança: novos desafios, novas

mudanças".

Entre as diversas realizações no âmbito das

comemorações deste dia foram realizados diversos

ateliês a partir da visita aos sectores expositivos do

MAEDS, onde grupos escolares, outras instituiçÕes

e público em geral foram convidados a participar.

,.GRAVÀNNO M§MORIA§"

A partir da exposição temporária de gravura de llda Reis foram efectuadas gravuras.

,.DO MU§HU AO RIÕ"

Os participantes descobriram e imaginaram

através da arte, tendo como pano de Íundo

Ananail (Montemor-o-Novo).
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"l\*§RNü§ §* pÀ§§A$$ § ü0 FL.,TUR(}"

Os participantes reinterpretaram objectos de

adorno pré-históricos manufacturados sobre

conchas marinhas, descobrindo novos materiais

e técnicas da nossa cultura marítima milenar.

FarticÍpante*: ?$*

§.5"3" §,TrLlr§ ür i/rreAü.

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS.

Data: 3 a 27 de Julho.

Público-alvo: dos 7 aos 13 anos.

,I *. I\4^&§§A üA§ AftT§§''

3aGdeJulho.

Os participantes tiveram oportunidade de

desenvolver as suas capacidades criativas,

sendo que cada dia deste atelier foi dedicado

a um artista diferente (Van Gogh, Paul Gauguin, Matisse e Picasso). A obra destes artistas

serviu de ponto de partida parc a criação de pinturas, esculturas, desenhos e gravuras.

"üSISÀS *§ rr{§§Â** § úü fUTUft§..."
10 a 13 de Julho.

Com base na observação da sala de Arqueologia da exposição permanente do MAEDS,

partimos para a observação e classiíicação de malacofauna e elaboraram-se adornos sobre

conchas. Foram ainda produzidas cerâmicas, utilizando as conchas para realizar a decoração

das mesmas.

"ü sÂ§{}ft $A§ p*.i,ÂltR&§"

17 a 20 de Julho.

Explorando as duas exposiçÕes

temporárias " Al Berto. Poeta de Sines,

Homem do Mundo" e " llustrações do Livro

lnfantil Riacho de Prata" de Catarina

Garcia, tentou-se descobrir o sabor das

palavras, criando receitas de culinária,

novas histórias, novas ilustrações e novas

personagens.
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W/"O$ MEU§ JOGO§""

24 a 27 de Julho.

Atelier dedicado aos jogos tradicionais com

espaço para brincar e jogar, assim como

para a construção de jogos inventados

pelos participantes com materiais reci-

clados, Íomentando-se a descoberta da

nossa cultura e identidade, a criatividade e

o respeito pelo meio ambiente.

Participantes: 234

5.5.4. ÀTELt§R§ P§üA60üt0ü§
Organização: MAEDS.

Local; MAEDS.

Data: 13 de Novembro de 2012 a 11 de Janeiro de 2013.

Público-alvo: Alunos de todos os níveis de ensino (ateliês adaptáveis aos diversos graus de
ensino).

"YÂMO§ Ü§§CO§RIR § TRA§ALHO DO JORGH COSTA".

Partindo de visita guiada à exposição "Jorge Costa. Trinta anos de desenho arqueológico',, os
participantes tiveram a oportunidade de experimentar técnicas utilizadas no desenho
arqueológico, percebendo a importância do desenho em arqueologia.

Farticipantes: 46

.,DAR VIâA ÂS PÂLÀVRA§".

Neste ateliê pretendeu-se explorar a relação entre a palavra e a imagem, partindo de visita
guiada à exposição colectiva "llustrar a palavra", inspirada no livro de poesia "De Gante a
Samotrácia. Poemas ocasionais", de Joaquina Soares.

Participantes: 39

5.6 - ACOMPANHAMENTO DE Ê§TAGIO§

ESTAGIO DA FUNDAÇÃO ESCOLA PROFISSIONAL DE sETUBAL (Estágio de Formação em

Contexto de Trabalho - FPCT): Curso Técnico de Animação 2D e 3D.

42



curricular no MAEDS de 30 Janeiro a 24 de Fevereiro de 2012.

ESTAGIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA: Curso de Arqueologia

No âmbito do Curso de Arqueologia da Universidade de Lisboa, a aluna lolanda Silva realizou

estágio curricular no MAEDS, de Março a Outubro de 2012, cujo trabalho partiu do estudo dos

materiais da estação arqueológica do Pinheiro.

ESTAGIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NoVA

DE LISBOA: Curso de Arqueologia.

No âmbito do Curso de Arqueologia da FCSH-UNL, as alunas Raquel Lázaro e Rita Lanita

realizaram estágio curricular no MAEDS, de Fevereiro a Maio de 2012, cujo trabalho se

centrou na inventariação de material lítico de Vale Pincel I Norte (Sines).

ESTAGIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA

DE LISBOA: Curso de História de Arte.

No âmbito do Curso de História de Arte da FCSH-UNL, a aluna Paula Alexandra Bronze de

Matos realizou estágio curricular no MAEDS, de Outubro a Dezembro de 2012, cujo trabalho se

centrou na recolha de informação sobre o Património Histórico-Artístico do Alentejo Litoral e

Costa Vicentina e inventariação dos monumentos de Alcácer do Sal e de Vila do Bispo.

ESTAGIOS CURRICULARES DO TNSTTTUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROF|SS|ONAL

(POLO DE SETUBAL):

- Barbara de Jesus Solinho Vaz Duarte Tavares, no âmbito do Curso de Técnico de

Turismo Ambiental e Rural;

- Patrícia Alexandra Lucas Ramos, no âmbito do Curso de Técnicas de Organização de

Eventos;

- Tânia lsabel de Graça Mesquita Dias, no âmbito do Curso de Técnico de Turismo

Ambiental e Rural.

ESTAGIOS CURRICULARES DA ESCOLA SECUNDARIA DE PALMELA:

- Carina Rafaela Bento Hortência, no âmbito do Curso de Técnico Ambiental e Rural;

- Ricardo Jorge Leitão Ribeiro, no âmbito do Curso de Técnico Ambiental e Rural;

- Fábio Branquinho, no âmbito do Curso de Design Gráfico;

- Jessica Alexandra Batista Fino, no âmbito do Curso de Design Gráfico.

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 2012l INSTITUTO PORTUGUÊS DO

DESPORTO E JUVENTUDE:

- Dimitri Verbitchii;

- Sara Amieiro.
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5.7 * PARCERIA MAED§/SYNAP§IS

5.7.1. CONTÊRÊilCIA "FERNANDO PESSOA E §Ó§", POr JOSé MANUEI dOS SANIOS.

Organização: MAEDS e SYNApStS.

Local:MAEDS.

Dala: 23 de Fevereiro.

José Manuel dos Santos é actualmente Director

Cultural da Fundação EDp. Foi assessor

cultural dos presidentes dâ República Mário

Soares e Jorge Sampaio. Foi cronista do

Expresso e apresentador de programas de

cultura e lÍngua portuguesa na RTp.

Recebeu, em 2007, o prémio Joâo Carreira Bom para o melhor cronista. É autor da obra
poética "O Livro dos Registos".

Farticlpantes: 51

§"7.?. PÀL§§TRA "Novos ÂurüRgs PORTUGUE§E§", por Rosa Azevedo.
Organização: MAEDS e SYNApStS.

Coordenação: António Marrachino Soares.

Local:MAEDS.

Data:23 de Março.

Abordando o tema da nova literatura portuguesa, pretendeu-se responder a questões como:
Quando começa a literatura nova em Portugal? Quem são eles? O que os une e os separa?
Em que nome escrevem e em que nome surgem em público? Numa época das novas
tecnologias, novas formas de aparecer em público, crise económica, intelectual e ideológica, o
que é preciso para se ser escritor?

Farticipantes: 43

5.7.3. CüNrERÊNClA -,GRANnES 
MúStCCIS", por António Laertes.

Organização: MAEDS e SYNApSIS.

Local: MAEDS.

Data:26 de Maio.
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/r'fo\ W
e Pianistas queO músico e pianista António Laertes dissertou sobre os Tenores,

tecem a história da música actual.

Farticipantes: 3â

5.7.4. LANÇAMENTô "A TRAYÉS§À DO§ SISPOS ESCARLATE§ E CIUTRA§ HISTORIÀS",

de Salvador Peres.

Organização: MAEDS e SYNAPSIS.

Apresentação: António Marrachino

Local:MAEDS.

Data: 30 de Junho.

A Travessa dos Bispos Escarlates e outras Histórias é um livro divertido e

despretensioso que nos leva, como um guia insano, pela ténue fronteira

quê separa o real do imaginário. Composto por 7 histórias, escritas entre

1985 e 2010, as personagens que o habitam vivem situações paradoxais

e, aparentemente, falhas de qualquer sentido e realidade. Porém, logo

abaixo da superfície deste confuso e nebuloso labirinto de palavras,

revela um território de inesperada clareza, que remete para a vida de

todos nós, comuns mortais, sujeitos às leis da vida, da natureza e da

sociedade. Quantas vezes não damos connosco a pensar que a vida, na

sua aparente marcha feita de simplicidade e ordem, não se nos afigura,

afinal, como absurda, caótica e falha de sentido? Sem nunca ousar entrar

na dimensão complexa e densa da filosofia, este livro acaba por

mergulhar, através de uma espécie de comédia trágica e cínica, nos

mistérios abissais do sentido da vida.

A capa do livro é da autoria de Susa Monteiro sobre ilustração de Paulo Monteiro.

Salvador Peres nasceu em Setúbal, em 1954. Os seus interesses, para além da reflexão e

intervenção filosófica, repartem-se pela música e pela escrita. Desde 1980, mantém uma

intensa actividade cultural em Setúbal, participando numa tertúlia de artistas ligados às artes

plásticas e à música. Como compositor, é autor de mais de 100 canções, muitas das quais

constituem reportório das bandas ln Situ (1993-2001) e e-Vox, banda que integra actualmente.

Como escritor, é autor dos livros "A Vingança da Ferramenta" (1991) e "O Armazém de

Palavras" (2000). É membro fundador do Synapsis, um grupo criado em 2010, cujo objecto

principal é a intervenção cultural na cidade de Setúbal, nomeadamente através da busca de

abordagens inovadoras na ligação do indivíduo com a envolvente social e cultural que o rodeia

e de que faz parte, bem como no desenvolvimento de uma reflexão crítica através das diversas

formas de expressão artística.

Partlclpantee: 71
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5.?.5" ÜÜNF§RÊ§CIA

HI§TORIüO§, M0kAts

Teixeira da Mota.

"§A pÊRENt§A§ü üA TRÂD|çÂO plrneoRlcA: A$pECTOS
Ê ü§PlRlTt-,AlS", por pedro

Organização: MAEDS e SyNApStS.

Local: MAEDS.

Data: 9 de Novembro.

Filosofia grega em debate na conferência.

Participantes: 3Í

§.7.6, üÕNFHXÊNCIÀ "A§ E§TR^&NHÂ,§ FÀ§ETAS DÀ ARTE EM §ETÚBAL. §TRÁ
HftCITl§tuIo? ssnÁ psRltosRAFIA?,, por Eduardo carqueijeiro e satvador peres.

Organização: MAEDS e SYNApStS.

Local:MAEDS.

Data: 24 de Novembro.

Esta sessão, com duas partes distintas, uma sobre "vER E/ou (NAo) TocAR _ o
enquadramento internacionaf', por Eduardo Carqueijeiro, e outra sobre "SEfúBÁ L - lJm caso
de estudo internacional", por Salvador Peres, pretendeu lançar para o debate a discussão
sobre temas mais abrangentes como a classiÍicação do que é arte e o tratamento a que é
votado o património, e este, no seu aspecto mais alargado, não só o artístico. Ainda ficou
espaço para lançar o repto de discussão sobre a efectiva arte erótica/pornográfica que não era
na verdade o objecto da singular conferência gue o enganador titulo fazia supor.
Pârticipãnts§: 7S

5.8 - O MUSEU VAIAS ESCOLAS

Visitas guíadas ao património cultural regional para estabelecimentos de ensino, bem como
apresentaçÕes multimédia em ambiente escolar, por Ana Paula Covas e Susana Duarte.
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MI
5.9: Q MUSEU AO ENCONTRO,,DA POPULAÇAO

5*9.1.1IISITA. AÜ ALENTEJO LITORAL * PATRIMGNICI E MEMORIA FUTURA.

Organização: MAEDS.

Data: 10 de Março.

PRCIGRAMA

10h00- Saída de Setúbal (Museu de

Arqueologia e Etnografia do

Distrito de Seiúbal).

11h00- Visita guiada à estação

arqueológica de Mirobriga (re-

presenta um dos mais mar-

cantes vestígios da ocupaçáo

româna no §udoeste de

Portugal. Foi classificada de

lmóvel de Interesse Público, em 1940. A cidade romanâ estende-se por mais de 2 km,

apresentando ruínas de edifícios de habitaçâo, íuas pavimentadas, um hipodromo,

termas, uma ponte e um forum). A visita foi guiada pela Dra. Filomena Barata
(arqueologa responsável pela jazida-lGÊSPAR).

12h30- 14h00- Almoço livre em Santiago do Cacem.

14h45- Visita guiada ao Psrto de $ines.

16h30- Visita livre ao Museu de Sines, Casa de Vasco da Gama (interior do Castelo) e ao

Centro Cultural Emmerico Nunes onde se encontram as exposições MIRV de Jorge

toelho e §érgio Fernandes; 0 Ultimo Habitante, núcleo ll do projecto ALBERTO: Poeta

de §ines, homem do Mundo.

Í8h00- lnauguraçáo da exposiçâo cclectiva de Fotografia ARQUITECTURA§, Centro de Artes
de Sines.

19h0CI- Regresso a §etúbal.

Participantes: 45
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§.9.2. YI§ITÀ AO CASTRO DE CHIBANE§ E Â NECRÓPOLE DE

DO ÀNJO.

Organização: Universidade de Magdburgo.

Data: 18 e 20 de Março.

Os sítios arqueológicos do Distrito de Setúbal, bem como o MAEDS, foram objecto de

visita por parte dos alunos de Pré e Proto-história da Universidade de Magdburgo. Aos

alunos de Magdburgo, juntaram-se alunos também de Pré e Proto-história da Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

O dia 18 foi dedicado ao Castro de Chibanes, localizado no troço culminante da Serra do

Louro, de onde se avistam os estuários do Tejo e Sado e onde se construíram três
fortiflcações sobrepostas, uma na primeira metade do lll milénio antes de Cristo, outra na

transição do século lV para o séc. Ill a. c. e, finalmente, uma última, com a chegada dos
Romanos, na transição do séc. ll para o século I a. C.

A visita aos hipogeus da Quinta do Anjo, onde foram tumulados os habitantes do Castro de

Chibanes, ao longo do lll milénio a. C., embora realizadajá sem luz solar, proporcionou

uma experiência certamente inesquecível.

A orientação da visita esteve a cargo de Joaquina Soares, Carlos Tavares da Silva e
Michael Kunst.

Partieipantes: 60

5.9-3. JORNADAS EUROP§IA§ DO PATRIMONICI 2012

CHIBANE§.

Organização: MAEDS.

Orientação: Susana Duarte.

Data: 30 de Setembro.

VISITA AO CASTRO DE

lntegrada nas Jornadas Europeias do Património, o MAEDS organizou uma visita guiada ao
Castro de Chibanes aberta a todos os interessados e com participação gratuita, sob orientação
da arqueóloga do MAEDS Susana Duarte.

O sítio fortificado de Chibanes localiza-se em uma área culminante da Serra do Louro, com
extenso domínio visual, que atinge, para norte, o sistema estuarino do Tejo e, a sul, o rio Sado.

A superfície amuralhada durante a Pré e a Proto-história estima-se em cerca de t ha. A mais
antiga ocupação remonta ao Calcolítico e Bronze antigo, entre 5000 e 3700 anos antes do
Presente.

Abandonado no final do Horizonte Campaniforme (Bronze antigo), o local foi reocupado, graças

às suas boas condições geoestratégicas, na ll ldade do Ferro (sécs. lll-ll a. C.) e no período
proto-romano, também designado por romano-republicano (sécs. ll-l a. C.).

Participantes: 20
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5.10 - EXFO§|ÇÕES IflNERANTÉS

5.1s.i. §xroslÇÂü "stsmo DE 1?55 - EVIDÊNclAs ARQUEoLÓGlcn$"

Organização: MAEDS e Junta de Freguesia da

Moita e Escola ÉB 213 Fragata do Tejo

Local: Salão da Associação dos Reformados da

Moita.

Apoio: CDOS de Setúbal

Data: 28 de Fevereiro a 30 de Março.

A acompanhar a exposição da autoria do

MAEDS, estiveram igualmente presentes

trabalhos dos alunos do 8o e 9oAno da Escola

Fragata do Tejo (Moita), que se debruçaram sobre os vários tipos de catástrofes naturais, bem

como os registos paroquiais de 1758, onde é possível conhecer os impactos que o sismo teve

na Moita.

A exposição contou com uma sessão explicativa por parte de um técnico do MAEDS e também

com um técnico do Comando Distrital de Operações de Socorro que apresentou as normas

de comportamento a realizar em caso de catástrofes naturais.

Visitantes: 42§

§.10.2. §XFOS|ÇÃO "ARQUITECTU*A§. üÕL§CTIVA DE FCITOGRAFIA".

Organização: MAEDS, Centro de Arte de Sines e Centro Cultural Emmérico Nunes.

Local: Centro de Artes de Sines.

Data: 10 de Março a 28 de Abril.

Exposição colectiva de artes visuais com trabalhos da autoria de: António Manuel dos Santos,

António Marrachinho Soares, Carlos Medeiros, Eduardo Carqueijeiro, José Alex Gandum,

Mafalda Pires da Silva e Rosa Nunes.

Visitantes: Í00§

5.10.3. EXpO§tÇÃCI "FTGURÂ§ FOPULARES E OCUPAçÕES TRADICIONAIS DE

SÊTÚBAL'.

Organização: MAEDS e Escola Sede do Agrupamento Vertical das Escolas de Cetóbriga EB

2/3 Aranguez.

Local: Escola Sede do Agrupamento Vertical das Escolas de Cetóbriga EB 213 Aranguez.

Data: 13 a 20 de Abril.
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lWíExposição de desenhos aguarelados da autoria de Nuno David.

Visitantes: §70

5.'r0.4. exrosrçÃo "§,smo DE 1755 rM sEtúe*l - euoÉr,rctAs AReuEoLóercAS".
Organização: MAEDS e Escola Básica 20 e 3o Ciclos Barbosa du Bocage

Local: Escola Básica 2o e 30 Ciclos Barbosa du Bocage.

Apoio: CDOS de Setúbal

Data: 17 e 20 de Abril.

A acompanhar a exposição da autoria do MAEDS, estiveram igualmente um técnico do MAEDS

e um técnico do Comando Distrital de Operaçôes de Socorro que apresentou as normas de

comportamento a adoptar em caso de catástrofes naturais.

Visitantes: 568

5.'t0.5. EXpo§tçÃo "ÁGuÀs DE slLÊNCtO".

Organização: MAEDS.

Local: Escola Secundária da Moita.

Data: 9 de Maio a 8 de Junho.

Exposiçâo de ÍotograÍia da autoria de Rosa Nunes.

Vi*itantes: 738

5.10.6. ExpÕ§lçÃo'BEyCIND THE GRAVE".

Organização: MAEDS e Sociedade Nacionalde

Belas Artes.

Local: Sociedade Nacional de Belas Artes.

Data: 18 de Maio a22de Junho.

Exposiçâo de fotograíia, instalação e vídeo de

Rosa Nunes inaugurada no âmbito das

Comemorações do Dia lnternacional dos Museus.

Visitantes: 250

§"1s.7" EXpCI§tçÃo,,0 §t§Mo tlE 1?55. SETúBAL E BARRE|RO"

Organização: MAEDS.

Local: Biblioteca Municipal do Barreiro.

Data:7 a 30 de Novembro.
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A exposição, constituída por painéis documentais " 

Yro, materiais arqueológicos

provenientes das escavações realizadas pelo MAEDS, em Setúbal, foi adaptada com

sucesso ao espaço da Biblioteca Municipal do Barreiro, tendo na inauguração ocorrido

uma palestra com o técnico do Arquivo Municipal do Barreiro, Fernando Mota, sobre os

efeitos do sismo no Barreiro e por Joaquina Soares sobre o sismo de 1755 em Setúbal. A

exposição foi animada junto da população escolar, através de parceria entre o MAEDS e o

Comando Distrital de OperaçÕes de Socorro a flm de associar à informação histórica e

arqueológica a divulgação das normas de comportamento em caso de catástrofes naturais.

Visitantes: 350

5.11 - APO|O E/OU PARTTCTPAÇÃO EM OUTROS PROJECTOS

§.11.1. LANçAMHNTO il0
CULTURÂ PEMFÉftICIA",

Neto.

Local: MAEDS

Data: 19 de Abril.

LIVRO "TÚBAL TE F§Z . ARQUEOLCIGIÂ, IDENTIDADE §

de José Luis

Apresentação do livro por Fernando

Dacosta.

Perticipantes: 5ü

5.11.?. LÂNçAM§NTO DO LIVRO "RIACHO DE PRATA', de Paula Sá.

Organização: MAEDS.

Local: MAEDS

Data: 16 de Junho.

Apresentação do livro "Riacho de Prata" de Paula Sá. A ilustração ficou a cargo de

Catarina Garcia.

Participantes: 52

5.Í1.3. LAN§AMÊNT0 D0 LIVRô "NÃÕ HA nUA§ EQUAçÕE§ IGUAI§", de João Miranda

Edição: Chiado Editora.

Local:MAEDS
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Data:22 de Setembro.

A apresentação do livro ficou a cargo de João Reis Ribeiro.

João Miranda nasceu em Lisboa, a 18 de Junho de 1987. Filho de um médico lisboeta e de

uma enfermeira alentejana, foi em Setúbal que viveu a sua inÍância e início de juventude.

Após concluir o curso de Engenharia Mecânica no lnstituto Superior Técnico em Lisboa,

começou a trabalhar como consultor aos 23 anos. Em 2012 começou a trabalhar como

engenheiro mecânico.

Começou a escrever aos 14 anos como complemento de outra grande paixão, a música.

Rapidamente a escrita tomou um lugar importante na sua vida.

"As palavras varrem-se do meu pensamento tão depressa como eu as ia dizer" é a sua

primeira publicação, em 2007. Segue-se "Não há duas equações iguais", concluído em 2009, o

seu segundo livro de poesia. A prosa é o próximo desafio de João Miranda.

Participantes: 33

5.11.4. T§RTÚL'A EE POESIA COM FA§O

Organização: Núcleo de Poesia de Setúbale MAEDS

Local: MAEDS

Colaboração: MAEDS.

Data: 13 de Outubro.

Participantes: 37

§.11"5. LANçAII{EHTO ÜS LIVRO "DE GÀNTü À SAMÜ?RÁCM. PO§MA§ OCASIONAI§",

de Joaquina Soares.

Edição: CEB - Centro de Estudos Bocageanos.

Local: Salão Nobre da Câmara Municipalde Setúbal.

Data: 19 de Outubro.

A apresentação do livro foi realizada pelo escritor

Fernando Dacosta.

Declamação poética integrada em uma performance

coordenada por José Maria Dias do Teatro Estúdio

Fontenova e coreografada por Yolande Cloetens, em que

participaram:

- Graziela Dias (Teatro Estúdio Fontenova);

- Marília Espírito Santo (Associação de Angolanos e

Amigos de Angola);

- João Completo (grupo Synapsis);
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- Ana Carolina Lourenço (violinista);

- David Brito (violinista);

- Cláudia Louzada, lnês Gonçalves, lnês Rosa, lnês Core (Classe de Ballet do V.F.C.)

(Maria) Joaquina (Coelho) Soares, Arqueóloga, Directora do Museu de Arqueologia e

Etnografia do Distrito de Setúbal e Professora na FCSH da Universidade Nova de Lisboa,

publicou o seu segundo livro de poesia, reafirmando que entre ciência e arte existem muitos

cruzamentos, e que a poesia é ainda um raro território de encontro.

Sobre a obra:

Rara expressividade

Com um título de estranhar, De Gante a Samotrácia, este livro de Joaquina Soares emerge na

moderna poesia portuguesa como ângulo de rara expressividade.

A escrita, o imaginário da autora revelam, com efeito, universos de criatividade e racionalidade

singularíssimos.

O lírico, o satírico, o épico - tão identitários de nós - pertencem a territórios que Joaquina

Soares contorna a fim de abrir, e impor, os seus.

O que logra inteligentemente dado o seu "surrealismo incolor", na expressâo de Natália Correia

(sobre o surrealismo português), e o seu virtuosismo formal que lhe permitem desmontar e

montar palavras, ideias, sentimentos, memórias

Dividido em três partes (Poemas de Gante, Poemas de luto em Lisboa e Dança com pano

vermelho), o livro de Joaquina Soares abre e fecha círculos que, progressivamente, nos

envolvem, nos cumpliciam.

Ao surgir em periferias da literatura convencional, a autora ganha espaços (próprios) que lhe

permitem inovar, dilatar como poucos ousam assumir.

De Gante a Samotrácia é uma viagem estimulante, de bússola invisivel mas de rota certeira

que fica (nos que a dobrarem) como referência de engenho incomum.

Fernando Dacosta

Participantes:. 202

5.r1.?. EXpCI§rçÃO "H|§TORIA, ARQUECILOGICA DE GRÂNCIOLA - VESTICIO§ E

ARTEFACTOS".

Organização: Câmara Municipal de Grândola.

Local: Edifício Frayóes Metello.

Colaboração: MAEDS.

Data:26 de Outubro de2012 a Abrilde 2013.

lntegrada nas Comemorações do Concelho de Grândola, esta exposição contou com a

cedência temporária de peças arqueológicas por parte do MAEDS, provenientes do

Monumento Megalítico da Pedra Branca (Melides) e da Necrópole das Casas Velhas (Melides).

Farticipantes: 403

54



/,r1,\ w
5.1I.8. APRESENTTçÂo sÊ DocumrltrÁnlo "Rs tuÂos DA TERRA", de João Garrinhas

e Susana Costa.

Organização: Prima Folia, Cooperativa Cultural e Teatro Estúdio Fontenova.

Local: MAEDS.

Data: 26 de Outubro de2012 a Abrilde 20í3.

Documentário sobre ofícios manuais, técnicas com herança ecológica e alternativa, a relação

entre a natureza e os processos criativos, a liberdade da criação e a autonomia no trabalho. A

sobrevivência de saberes ancestrais no sistema actual das relaçôes sociais e na economia

global. Uma discussão aberta entre as "mãos" que resistem mantendo vivos saberes e práticas

de autonomia.

Participantes: 40

5.12_ VISITANTES

O número de visitantes e participantes nas actividades promovidas pelo Museu atingiu em

2012 o número de cerca de 17 8í0. As visitas realizadas aos sítios arqueológicos conservados

pelo MAEDS (Creiro, Chibanes, Via Romana do Viso) não foram contabilizadas. As visitas aos

portais do MAEDS na Internet (sites e blog) totalizaram 38 222"

Podemos, assim, contabilizar um universo mínimo de 56 000 utilizadores.

Setúbal, 14 de Março de 2013

PRESI DENTE DA ASSEMBLEIA DISTRITAL

/f-* 
w/" Ád-/*
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