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1. ESTUDO E DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA LOCAL  

 

1.1. RECOLHA DE HISTÓRIA ORAL 

Em 2017 realizaram-se entrevistas a pessoas residentes ou ativas na Freguesia da Sobreda. 

Registaram-se em áudio 34 testemunhos, com memórias e informações que abrangem um 

período desde a década de 1940 até à atualidade. Este trabalho integra-se na preparação da 2ª 

edição “Sobreda, História e Património”, que faz parte do Protocolo com a União das Juntas de 

Freguesia da Charneca de Caparica e Sobreda.  

1.2. COLÓQUIO SOBREDA ONTEM E HOJE  

O CAA realizou a 21 de outubro um colóquio com o tema “Sobreda Ontem e Hoje” no espaço 

multiusos da Junta de Freguesia da Sobreda. Participaram algumas das pessoas entrevistadas 

(ver ponto anterior). Houve oportunidade para a intervenção do público e partilha de memórias. 

 

2. VISITAS ORGANIZADAS PELO CAA 

 

Em 2017 o CAA continuou a promover Visitas Guiadas nas freguesias, em parceria com as 

respetivas Uniões de Freguesia (Ver também ponto 12. Protocolos). Os percursos temáticos 

permitem interpretar as paisagens, divulgando o património, bem como o potencial turístico e 

educativo do Concelho.  

Estas 16 visitas realizaram-se principalmente ao domingo de manhã e envolveram mais de 

duzentos participantes. 

 

2.1. VISITAS EM ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS 

Ao abrigo do protocolo com a União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e 

Cacilhas, o CAA organizou e promoveu as seguintes visitas: 

 

24 de junho – Roteiro Arqueológico de Almada 

Visita aos locais com vestígios arqueológicos identificados no núcleo histórico de Almada. Esta 

visita contou com 10 participantes. 

 

2 de julho - Visita Guiada Paisagens Rurais do Pragal 
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Percurso nas encostas do Pragal, onde se observam paisagens ribeirinhas e rurais que 

surpreendem a maior parte dos almadenses e visitantes. Esta visita contou com 10 

participantes. 

 

16 de julho - Visita Centro Histórico de Almada 

Uma visita que atravessa a cidade, as áreas urbanas antigas e modernas, permitindo uma visão 

abrangente da história e geografia local. Esta visita contou com 13 participantes. 

 

23 de julho - Visita Guiada Cacilhas Centro Histórico  

O núcleo urbano antigo de Cacilhas e o seu papel no arco ribeirinho regional, é o tema desta 

visita. Contou com 8 participantes. 

 

9 de setembro - Visita Guiada à Cova da Piedade 

Visita integrada no programa das Festas da Cova da Piedade. O percurso abordou uma vasta 

temática, desde aspetos geológicos e históricos ao património industrial e às memórias. Contou 

com 35 participantes. 

 

8 de outubro – Visita Guiada “O Outro Lado de Cacilhas”  

O “Outro lado de Cacilhas” é um percurso que mostra a localidade que se estende para lá do 

núcleo histórico. Recriam-se antigas azinhagas rurais e os espaços industriais que caíram em 

desuso na zona de Almada nascente. Contou com 8 participantes. 

 

15 de outubro - Visita Guiada no Centro Histórico do Pragal 

Percurso baseado no Inventário do Património Construído do Pragal, levado a cabo pelo CAA. 

Acentuam-se os contrastes entre os vestígios da antiga aldeia e o crescimento urbano posterior, 

visíveis nas caraterísticas arquitetónicas dos edifícios. Contou com 13 participantes. 

 

2.2. VISITAS NA SOBREDA 

Ao abrigo do protocolo com a União de Freguesias da Charneca de Caparica e Sobreda, o CAA 

organizou e promoveu as seguintes visitas: 

 
3 de junho – Visita ao Solar dos Zagallos, integrada na Festa do Solar. 
 
10 e 11 de junho - Visitas “Paisagens Rurais na Sobreda”. 
 

Devido a um lapso na divulgação da visita (na imagem que foi enviada por email e colocada no 

Facebook, lia-se “11 de junho, sábado”) e não havendo forma de garantir que a informação 
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correta chegasse a todos os participantes, optou-se por realizar duas visitas com o mesmo 

percurso, pelas antigas Quintas e áreas que se mantêm rurais na freguesia.  

As visitas contaram com um total de 28 participantes. 

 

2.3. VISITAS NA CAPARICA E TRAFARIA  

Em parceria com a União de Freguesias de Caparica e Trafaria, o CAA realizou as seguintes 

visitas:  

 

7 de maio - Visita Guiada Trafaria, Murfacém – Pera - Ribeiro 

Percurso com início na Trafaria, subida da arriba pelo caminho antigo até Murfacém, passagem 

por Pêra, Ribeiro e regresso à Trafaria. Contou com 12 participantes. 

 

13 de maio – Rota dos Conventos na Caparica 

Este percurso começa com uma visita guiada ao Convento dos Capuchos, seguida de uma 

caminhada até ao local do desaparecido Convento de Nossa Senhora da Rosa, perto de Vila 

Nova de Caparica, e regresso aos Capuchos. Contou com 14 participantes. 

 

21 de maio - Visita Guiada Trafaria, Raposeira e Alpenas 

Esta visita percorre as antigas instalações militares localizadas no cimo da arriba. Daí 

observam-se a Barra do Tejo, Lisboa e a Costa de Caparica. Contou com 21 participantes. 

 

18 de junho - Visita Guiada a Porto Brandão  

Visita ao núcleo urbano antigo do Porto Brandão, onde se divulga a importância desta povoação 

ribeirinha na história da Caparica. Contou com 8 participantes. 

 

03 de julho – Visita Guiada ao Núcleo Histórico da Trafaria 

Percurso que atravessa o núcleo urbano da Trafaria, destacando o papel desempenhado pela 

localidade nesta margem do rio Tejo. Contou com 10 participantes. 

 

10 de setembro - Moinhos de Vento e Paisagens Rurais 

Uma visita pela área rural do concelho de Almada, nomeadamente a Granja, a Fonte Santa e a 

Torre. Contou com 7 participantes. 

 

2.4. VISITAS GUIADAS NO SOLAR DOS ZAGALLOS 

26 de fevereiro – Visita com um grupo da Associação Imargem. 
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24 de março – Visita com uma turma do 10º ano do Curso Profissional Técnico de Turismo 

Ambiental e Rural da Escola Cacilhas Tejo. 

 

3 de novembro – Visita guiada para uma turma da escola básica Elias Garcia. 

 

Visitas temáticas “Marcas de Água” no Solar dos Zagallos 

 

“Marcas de Água” foi o tema do Programa do Solar em 2017. Nesse contexto, além de produzir 

conteúdos para uma exposição, o CAA concebeu um percurso pelos locais onde se encontram 

elementos relacionados com a água e realizou 3 visitas guiadas: 

3 de junho – Esta visita inseriu-se no programa da Festa do Solar. 

9 de setembro – Visita aberta. 

23 de setembro – Visita realizada no âmbito das Jornadas Europeias do Património. 

 

Visitas temáticas “Nas Asas do Amor“ no Solar dos Zagallos 

 

Sendo “Nas Asas do Amor” o tema escolhido pelo Solar para o Programa de atividades em 

curso, foi solicitado ao CAA um novo percurso temático. Foi concebido um itinerário onde se 

descobrem abordagens afetivas diversas, nos azulejos e imóveis espalhados pelo jardim. 

Realizaram-se duas visitas com este tema, a 14 e 21 de outubro. 

 

2.5. VISITAS GUIADAS AO PRESÍDIO DA TRAFARIA 

 

Na sequência da exposição “O Presidio e a Trafaria 450 anos de História”, foram solicitadas ao 

CAA as seguintes visitas: 

1 de abril – Visita com um grupo da Associação Juvemédia. 

3 e 4 de junho – Duas vistas incluídas no evento “Trafaria Com-Prova”, promovido pela Câmara 

Municipal. 

17 de setembro – Visita para alunos da Universidade Sénior D. Sancho I, de Almada. 

26 de outubro – Visita para alunos da Universidade Sénior da Ajuda, Lisboa. 

 

2.6. OUTRAS VISITAS GUIADAS 

28 de janeiro - Visita à exposição “Almada, uma Terra Milenar”, patente no Museu Municipal. 
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23 de abril – Visita em Cacilhas e Almada com grupo de alunos da Universidade de Gante 

(Inglaterra), no âmbito de intercâmbio com o Instituto Superior de Agronomia. 

 

9 de novembro – Visita desde a Torre de Caparica à Costa de Caparica, com alunos e 

professores da Escola Profissional para o Desenvolvimento. 

 

19 de outubro – Visita em Vale de Figueira, com uma turma do Curso Profissional de Turismo da 

Escola Secundária Daniel Sampaio. 

 

 
3. DEFESA E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

3.1. ARTE XÁVEGA DA COSTA DE CAPARICA 

 

Na sequência da elaboração, pelo CAA, da Ficha de Património Cultural Imaterial da Arte 

Xávega da Costa de Caparica, esta foi oficialmente inscrita no Inventário Nacional do Património 

Cultural Imaterial, através de Despacho da Diretora-Geral do Património Cultural, de 7 de 

fevereiro de 2017 e de anúncio publicado em Diário da República a 16 de fevereiro de 2017 

(Anúncio n.º 14/2017, 2.ª série, N.º 34, de 16 de fevereiro de 2017). 

 

3.2. CARTA DO PATRIMÓNIO CULTURAL DO CONCELHO DE ALMADA 

Em março de 2017 o CAA entregou à Câmara Municipal de Almada, para apreciação, a 

documentação cartográfica e fotográfica, bem como o relatório técnico referente aos sítios 

arqueológicos. 

 

3.3. QUINTA DO ALMARAZ 

O CAA esteve representado no "Fórum Passado, Presente e Futuro do Sítio Arqueológico da 

Quinta do Almaraz" que foi promovido pela Câmara Municipal de Almada e teve lugar no Fórum 

Cultural Romeu Correia no dia 20 de janeiro. 

 

3.4. POÇO DO CASAL 

Em dezembro, o CAA alertou a Câmara Municipal de Almada para o facto de estarem a ser 

demolidos edifícios na Fomega, Monte de Caparica, sem acautelar a proteção do Poço do Casal, 

que é poço de água público, propriedade do município de Almada e uma das mais antigas 
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referências da Caparica. A Câmara Municipal informou ter tomado conta da ocorrência, no 

sentido de salvaguardar aquele elemento do Património. 

 

3.5. LABORATÓRIO DE INTERVENÇÃO EM ARQUITETURA INSITU’ 7 

O CAA foi uma vez mais entidade parceira do INSITU, promovido pelo Centro de Estudos de 

Arquitetura, Cidade e Território da Universidade Autónoma de Lisboa. O Seminário de Abertura 

realizou-se no dia 3 de Julho no Arsenal do Alfeite e o espaço público de intervenção foi no 

Caramujo. Durante os dias em que decorreu o Laboratório, a sede do CAA serviu de base 

logística para os estudantes envolvidos no trabalho.  

 

4. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

Em 2017 manteve-se a estrutura de oferta de atividades educativas, que se dividem em Visitas 

Guiadas, Sessões Temáticas e Oficinas. Realizaram-se 161 ações com grupos escolares, nas 

quais participaram 3933 alunos. Comparativamente a 2016 observa-se um aumento do número 

de participantes envolvidos, o que se justifica pela realização de mais atividades. Abrangeram-

se todos os níveis de ensino básico desde o pré-escolar até ao 9º ano. 

 

4.1. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS 

Em 2017 continuaram a desenvolver-se os projetos educativos que visam a sensibilização das 

crianças para o Património, o conhecimento da História local e a valorização das referências 

culturais da localidade onde vivem.  

Em Almada realizaram-se três percursos “Agora eu era o rei”, com turmas do pré-escolar. Nesta 

atividade, as crianças percorrem ruas de Almada Velha acompanhadas por uma atriz que as 

leva a participar num jogo de faz-de-conta em que imitam personagens típicas da história local: 

o aguadeiro, o tanoeiro, a senhora da Casa da Cerca, etc. Fez-se também uma visita a Almada 

Velha para o 1º Ciclo, com recurso a guiões e adereços próprios. 

Na Cova da Piedade realizou-se uma sessão temática com turmas do 1º ciclo, sobre a História e 

o Património local. A pedido das professoras, esta atividade foi alternativa às visitas guiadas 

“Vamos Explorar a Cova da Piedade”. 

No Pragal levou-se a efeito a produção do Guião “Peregrinação no Pragal”, para as visitas do 1º 

Ciclo. 

Em Cacilhas realizaram-se quatro visitas guiadas e seis sessões “Desafio em Cacilhas”. Nas 

visitas usaram-se os novos guiões, editados este ano pela União de Freguesias. Nas sessões, os 
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alunos fizeram elementos do património local em materiais reciclados, que estiveram expostos 

na montra da Junta de Freguesia. A produção das peças contou com o envolvimento ativo das 

famílias. Três turmas fizeram moinhos de vento e as outras três fizeram faróis. 

 

4.2. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS FREGUESIAS DE CHARNECA DA CAPARICA E SOBREDA 

Dando continuidade ao projeto de educação patrimonial nestas freguesias, no sentido de 

promover a identidade local, realizaram-se as seguintes visitas guiadas e sessões temáticas nas 

escolas: 

Em março realizou-se uma visita com uma turma do 6º ano da Escola Básica Elias Garcia, da 

Sobreda, que incluiu o Solar dos Zagallos e um percurso nas imediações da escola. Os alunos 

tiveram oportunidade de conhecer o meio envolvente, em particular os vestígios da História e o 

Património que marcam a paisagem local. Entre março e maio realizaram-se 16 sessões “À 

procura da janela da Carochinha”, para as turmas do Jardim de Infância de Vale Rosal, Marco 

Cabaço, EB Presidente Maria Emília e EB Louro Artur, na Charneca. Nesta última escola 

realizaram-se em outubro quatro sessões “O Património da Charneca”, com as turmas do 3º 

ano. Estas sessões dão a conhecer o Património Natural e Construído da Charneca, funcionando 

como recurso para a aquisição dos conhecimentos indicados no programa de Estudo do Meio. 

Facilitam também o desenvolvimento de competências, através de um conjunto de atividades 

práticas que os alunos realizam na 2ª parte da sessão.  

 

4.3. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NAS FREGUESIAS DE CAPARICA E TRAFARIA 

Na Caparica, o apoio da União de Freguesias tornou possível concretizar ações de educação 

patrimonial em todas as escolas da localidade. Nas escolas básicas do Miradouro de Alfazina, 

Vila Nova e Raposo realizaram-se apresentações do espetáculo de marionetas com oficina “Dias 

do Pão”, para os alunos do 1º ano. Trata-se duma ação que parte dos moinhos de vento, 

enquanto vestígios do passado local, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

indicados pela ONU para o futuro mundial, em particular o 2º - Erradicar a Fome. Em todas as 

escolas realizaram-se “Percursos à Volta da Escola” com as turmas do 3º ano. Estes percursos 

são diferenciados: em cada lugar exploram-se os recursos educativos disponíveis no meio 

envolvente à escola. 

Destas atividades educativas foi entregue à União de Freguesias um relatório próprio, dando 

conta da avaliação qualitativa realizada pelos professores, que foram quase unânimes a 

considerar Muito Adequados todos os itens. 
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4.4. ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCATIVO 

No ano letivo de 2017/2018 o CAA divulgou um Programa Educativo composto por 33 

atividades diferentes. As atividades mais solicitadas pelas escolas foram o “Romanizarte” que se 

realizou 25 vezes, com 552 alunos; “À Descoberta dos Dinosauria” que se realizou 24 vezes 

com 480 alunos e a “Aldeia Pré-Histórica” que se realizou 16 vezes com 317 alunos. 

 

4.5. “QUOTIDIANOS DO CONVENTO” 

Em 2017 foi criada uma nova atividade, por solicitação da Câmara Municipal de Almada, a que 

se deu o nome de “Quotidianos do Convento”. Esta atividade realizou-se 5 vezes no Convento 

dos Capuchos, com cerca de 100 crianças. 

Os participantes experimentaram o dia-a-dia dos frades, em várias ações práticas distribuídas 

pelos espaços do Convento: dormitório, refeitório, capela e deambulatório. Em ambiente de 

serenidade e silêncio próprios do local, realizaram as várias ações propostas, aprendendo sobre 

o modo de vida dos frades e sobre aquele Convento da Caparica. 

 

4.6. “DIAS DO PÃO” 

Como forma de agradecimento a todos os apoiantes da campanha de Crowdfunding e aos 

envolvidos no projeto, o CAA, em parceria com a atriz marionetista Ângela Ribeiro, realizou no 

dia 8 de janeiro, no Teatro Estúdio António Assunção, uma apresentação do “Dias do Pão – 

Espetáculo + Oficina”. Assistiram cerca de 50 pessoas. 

Para além dessa, realizaram-se mais onze apresentações durante o ano, a que assistiram 445 

pessoas. Além das escolas da Caparica, às quais a União de Freguesias ofereceu o espetáculo e 

de outras escolas em Almada, o Dias do Pão realizou-se para famílias no Festival Entrança, no 

Museu da Amadora e na Biblioteca de Reguengos de Monsaraz. 

 

4.7. “EDUCAÇÃO: PONTES NA OUTRA BANDA” 

Em 2017 o CAA manteve-se no grupo “Pontes”, com outras entidades e pessoas dos concelhos 

de Almada e Seixal que têm o objetivo de estabelecer pontes entre a Educação, o Património e 

a Memória nesta região. Este ano organizou-se um conjunto de visitas inter-museus, para o 

conhecimento mútuo das equipas, do trabalho que realizam e do Património que valorizam. O 

CAA participou em duas: ao Museu Marítimo de Sesimbra, no dia 2 de maio; e ao Museu 

Municipal da Moita, a 6 de novembro. Esta última incluiu visita guiada ao Moinho de Maré de 

Alhos Vedros e ao Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos. 
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5. EDIÇÕES 

 

5.1. REVISTA AL-MADAN IMPRESSA 

Em 2017, foi concluído o N.º 21 da revista impressa Al-Madan (ISSN 0871-066X), apresentado 

em sessão pública realizada na Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, em Almada, no 

dia 22 de julho. A edição, com 182 páginas, teve por tema central o Património Cultural 

Subaquático de Época Contemporânea, com artigos que o discutem na perspetiva jurídica e pela 

apresentação de casos concretos de identificação, investigação, conservação, valorização e 

gestão daquele Património. O arqueólogo Jorge Freire colaborou na coordenação e planeamento 

deste dossier central. 

A revista impressa manteve distribuição nacional no circuito livreiro e por venda direta, ao 

mesmo tempo que permitiu a permuta com instituições portuguesas e estrangeiras. 

A edição continuou a ser viabilizada pelo patrocínio da Câmara Municipal de Almada, pela 

parceria estabelecida com a empresa Arqueohoje – Conservação e Restauro do Património 

Monumental, Ldª, e ainda pelo apoio da empresa Neoépica, Ldª. 

 

5.2. AL-MADAN ONLINE 

A revista digital Al-Madan Online (ISSN 2182-7265), distribuída gratuitamente através da 

Internet (http://issuu.com/almadan), teve em 2017 duas edições: o Tomo 2 e o Tomo 3 do N.º 

21. A primeira dessas edições, com 148 páginas, foi colocada online em 20 de janeiro; a 

segunda, com 182 páginas, em 22 de julho. 

No seu conjunto, a Al-Madan Online registou em 2017 cerca de 100 mil acessos e mais de sete 

mil leitores. 

 

5.3. EDIÇÃO DE GUIÃO “DESAFIO EM CACILHAS” 

O guião da visita para o 1º Ciclo “Desafio em Cacilhas”, produzido pelo CAA em 2016, foi 

editado pela União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas. O lançamento 

foi a 18 de maio.  
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6. EXPOSIÇÕES 

 

6.1. EXPOSIÇÃO SOBRE OS CAPUCHOS 

O CAA produziu os conteúdos – texto e imagem - referentes ao enquadramento paisagístico, 

geológico e arqueológico do Convento dos Capuchos. O material destina-se a complementar a 

"Exposição Permanente – Convento dos Capuchos, Vida, Memória, Identidade”. 

 

6.2. EXPOSIÇÃO “MARCAS DE ÁGUA” 

Foi inaugurada no dia 3 de junho, na Festa do Solar dos Zagallos, uma exposição cujos 

conteúdos foram produzidos pelo CAA sobre todos os elementos relacionados com a água que 

existem no jardim e edifícios. Os painéis expositivos foram colocados de forma a que o visitante 

descobrisse os locais assinalados. 

 

 

7. ATIVIDADE ARQUEOLÓGICA 

 

7.1. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO 

Em setembro, o CAA informou a DGPC – Direção Geral do Património Cultural, de obras a 

decorrer em Murfacém, sítio onde estão assinalados vestígios arqueológicos do período islâmico. 

Alertou para o facto de que esses trabalhos na via pública, implicando abertura de valas e 

movimentação de terras, estavam a ser executados sem as devidas medidas de salvaguarda 

dos vestígios arqueológicos.  

 

7.2. INVESTIGAÇÃO 

O Centro de Arqueologia de Almada continuou a desenvolver o projeto de investigação “OREsT 

– Olaria Romana do Estuário do Tejo: centros de produção e consumo (Porto dos Cacos, Quinta 

do Rouxinol e Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros)” em parceria com a UNIARQ – Centro 

de Arqueologia da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal do Seixal, através do Ecomuseu 

Municipal do Seixal. O projeto conta ainda com o envolvimento de investigadores da Direção 

Geral do Património Cultural e do Instituto Superior Técnico / Instituto Tecnológico e Nuclear. 

Está também integrado no projeto de âmbito ibérico “Amphorae ex Hispania”, coordenado pelo 

Instituto Catalão de Arqueologia Clássica, que disponibiliza online um catálogo de ânforas 

romanas da Hispânia (http://amphorae.icac.cat).   
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Desenvolvendo a parceria estabelecida com o Instituto Dom Luiz, laboratório associado da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o CAA manteve também a colaboração no 

projeto “Arqueomagnetismo em Portugal: estudo das variações do campo magnético em 

direcção e intensidade durante o período romano (século I a.C. a V d.C.) – Aplicações em 

Arqueologia”, a desenvolver no contexto de Doutoramento acolhido pela Universidade de 

Coimbra.  

 

7.3. ORGANIZAÇÃO DAS RESERVAS DE ESPÓLIO ARQUEOLÓGICO DO CAA 

O espólio do sítio arqueológico do Porto dos Cacos, Alcochete, em reserva no CAA, foi re-

acondicionado. Nesse contexto, foram também reposicionados outros materiais arqueológicos, 

nomeadamente dos sítios arqueológicos de Almada. 

 

7.4. DOCUMENTAÇÃO E INVENTÁRIO 

Em 2017 deu-se por terminada a revisão do registo de inventário do sítio arqueológico do Porto 

dos Cacos. 

 

7.5. ESTUDO DE MATERIAIS 

Prosseguiu o estudo de materiais cedidos em anos anteriores ao arqueólogo Luís Barros, para 

investigação sobre as dinâmicas de ocupação do concelho de Almada em épocas pré e proto-

históricas, nomeadamente dos sítios pré-históricos do Alto do Índio, Gruta de São Paulo e Marco 

do Pacheco. O investigador informou o CAA do desenvolvimento dos trabalhos, conforme 

estabelecido no Regulamento de cedência de materiais. 

 

Foi pedido pelo arqueólogo Sérgio Rosa o estudo do material recuperado pelo Centro de 

Arqueologia de Almada nos silos medievais na Igreja da Misericórdia de Almada e na Travessa 

Henriques Nogueira, durante os trabalhos de 1981, 1982 e 1983, para tese de mestrado em 

Arqueologia, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

 

Foi pedido pelas arqueólogas Vanessa Dias, Joana Gonçalves e Tânia Casimiro o estudo dos 

materiais recuperados na escavação dos contextos funerários da Igreja da Misericórdia em 

Almada, durante os trabalhos realizados pelo CAA na década de 1980, e respetiva 

documentação, para apresentação de comunicação no II Congresso da Associação dos 

Arqueólogos Portugueses, no dia 24 de novembro, e publicação nas atas do mesmo. 
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8. FORMAÇÃO 

 

8.1. CURSO DE CERÂMICA 

Desde outubro de 2017 que decorre no CAA um curso de cerâmica com a orientação de José 

Serra. Realiza-se semanalmente em sessões de 3 horas.  

 

8.2. WORKSHOP "CERÂMICA CRIATIVA" 

 

Integrado no programa de formação municipal “Ativa-mente”, o CAA promoveu um workshop 

de cerâmica dirigido a jovens. Decorreu na Casa Municipal da Juventude – Ponto de Encontro, 

nos dias 23 e 30 de setembro e 7 e 21 de outubro. Os participantes fizeram azulejos inspirados 

no património de Cacilhas. 

 

8.3. ESTÁGIO DO CURSO PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA 

No dia 16 de julho, as duas alunas do Agrupamento de Escolas Ruy Luís Gomes que realizaram 

o estágio no CAA, apresentaram publicamente as suas PAPs – Provas de Aptidão Profissional, 

com a presença de representantes do CAA.  

 

8.4. JORNADA “BARREIRAS À PARTICIPAÇÃO CULTURAL” 

A sócia Ana Braga realizou voluntariamente no CAA, no dia 9 de setembro, a ação de formação 

“Barreiras à Participação Cultural”, que trata temas da acessibilidade social e intelectual nas 

instituições culturais. 

 

9. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

 

9.1. BIBLIOTECA 

Em 2017, deram entrada 207 publicações na Biblioteca do CAA, que totalizavam no final do ano 

10 000 obras. Estas novas edições foram obtidas principalmente através de doações, ofertas e 

permutas e, em menor número, por compra.  
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9.2. ARQUIVO FOTOGRÁFICO 

Continuou-se a digitalização dos registos fotográficos em suporte analógico inventariados no 

arquivo do CAA, nomeadamente negativos e diapositivos. 

 

10. VIDA ASSOCIATIVA 

 

10.1. SÓCIOS/AS 

Em 2017 foram admitidos três novos/as associados/as. O total de associados, entre individuais 

e coletivos, em 31 de dezembro de 2017, era de 457. 

 

10.2. 45º ANIVERSÁRIO DO CAA 

No dia 1 de novembro alguns sócios e amigos do CAA reuniram-se para celebrar o 45º 

aniversário da associação. Nesse âmbito realizaram-se um almoço e uma confraternização na 

sede do CAA. 

 

10.3. REPRESENTAÇÃO ASSOCIATIVA 

Em 2017 o CAA: 

- Continuou no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté (Charneca de 

Caparica), enquanto representante da comunidade local. 

- Manteve-se inscrito como membro de várias entidades: 

Sociedade Geológica de Portugal 

GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

CPADA – Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente 

- Manteve o registo como ONGA – Organização Não Governamental de Ambiente 

- Manteve o Estatuto de Utilidade Pública 

 

11. DIVULGAÇÃO ASSOCIATIVA 

 

11.1. CAA NO FACEBOOK 

Em 2017 registou-se um aumento no alcance da página e das publicações. O número de gostos 

na página subiu de 2874, no dia 1 de janeiro, para 3098, no dia 31 de dezembro. 
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11.2. SÍTIOS NA INTERNET  

O sítio eletrónico das revistas Al-Madan e Al-Madan Online atingiu em 2017 as 134 mil visitas.  

 

 
12. PROTOCOLOS 

 

12.1. CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA 

Em janeiro o CAA dirigiu ofícios aos Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, 

solicitando a renovação do Protocolo em moldes que permitissem a sua viabilidade, conforme 

vinha sendo pedido nos anos anteriores. A 13 de julho, em Reunião com o Sr. Vereador António 

Matos, ficou acordado o aumento do apoio, eventualmente atribuído em várias tranches. Em 

Reunião de Câmara a 23 de setembro, o Protocolo foi aprovado com enunciado e montante 

igual ao anterior. Esse documento fica em vigor até setembro de 2018. 

 

12.2. UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMADA, COVA DA PIEDADE, PRAGAL E CACILHAS 

No âmbito deste protocolo realizaram-se visitas guiadas e atividades educativas (ver 2.1. e 

4.1.). No campo das edições, a União de Freguesias lançou o Guião “Desafio em Cacilhas” que o 

CAA tinha produzido no ano anterior. Foi reformulado o guião da visita para o 1º Ciclo 

“Peregrinação no Pragal”, a nível de conteúdos e design gráfico. A maqueta para impressão foi 

entregue pelo CAA em novembro. Em dezembro, o CAA entregou à União de Freguesias o 

relatório de execução das atividades protocoladas em 2017. 

 
12.3. UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CHARNECA DE CAPARICA E SOBREDA 

Este protocolo enquadrou visitas guiadas e atividades educativas (ver 2.2. e 4.2.). Para além 

disso, o CAA deu continuidade à recolha de memórias através de entrevistas, com vista à 

publicação do livro “Sobreda, História e Património”, 2º Volume. O índice proposto para essa 

edição foi apresentado à União de Freguesias a 18 de janeiro de 2017. Com base nas 

entrevistas, a produção do livro avançou bastante a nível de texto e imagem, conforme foi 

apresentado no Colóquio realizado em outubro (ver 1.1.). 

A 20 de novembro realizou-se uma reunião com o Sr. Presidente da União de Freguesias, onde 

foi entregue o relatório de todas as atividades protocoladas desde 2014. 
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12.4. PROTOCOLOS “VAMOS MANTER A AL-MADAN IMPRESSA” 

No âmbito da campanha “Vamos manter a Al-Madan Impressa”, mantiveram-se em 2017 dois 

protocolos com empresas de arqueologia: a Neoépica e a Arqueohoje, que desta forma 

contribuíram para a continuidade da produção da revista Al-Madan impressa. 

 

13. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

13.1. FESTIVAL ROMANO DE TRÓIA 

O CAA participou na edição de 2017 do Festival Romano de Tróia, que se realizou a 7, 8 e 9 de 

Abril. Para enquadrar o tema deste ano, que foi “Em nome do deus Mitra”, o CAA realizou um 

ateliê de moldagem de amuletos daquele deus romano. 

 

13.2. SIMPÓSIO MUSEUS, INVESTIGAÇÃO E EDUCAÇÃO 

No dia 8 de abril foi apresentada por Ana Braga, em representação do CAA, uma comunicação 

sobre o “Dias do Pão - Espetáculo + Oficina”, atividade criada pelo CAA e a atriz marionetista 

Ângela Ribeiro. Aconteceu no Forum Romeu Correia, e teve organização conjunta de diversas 

entidades, entre as quais o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal e a 

Câmara Municipal de Almada  

13.3. ENTRANÇA 

O CAA participou no “Entrança – Festival Intercultural”, com uma visita guiada na “Rota dos 

Moinhos” e uma apresentação do “Dias de Pão – espetáculo + Oficina”. O evento realizou-se a 

27 e 28 de maio no Centro Cívico do Fróis, Caparica, promovido pela Câmara Municipal e a 

União de Freguesias.    

 

13.4. MAIO PATRIMÓNIO 

A 20 de maio o CAA participou numa iniciativa do Ecomuseu Municipal do Seixal, que se realizou 

no Moinho de Maré de Corroios, integrada no Programa “Maio Património”. Houve uma Feira de 

Publicações e um Encontro de autores de história Local, bem como o Ateliê "Para que haja Luz", 

que se realizou em regime livre com as pessoas que quiseram experimentar fazer lucernas 

romanas em molde. 
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13.5. ENCONTRO DE HISTÓRIA ORAL 

O CAA esteve representado por Elisabete Gonçalves no Encontro de História Oral que se 

realizou no Museu da Cidade de Almada nos dias 11 e 12 de outubro. 

 

13.6. RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA 

No dia 14 de setembro, O CAA esteve representado por Elisabete Gonçalves e Ana Braga na 

Receção à Comunidade Educativa de Almada, realizada no Museu da Cidade de Almada. 

13.7. FESTA DA MAIA 

No dia 1 de maio o CAA colaborou na Festa da Maia, realizando ateliês no Jardim Infantil da 

Romeira. Nestes ateliês as crianças utilizaram materiais reciclados para fazer bonecas da Maia, 

que foram distribuídas como convite à comunidade local da Romeira.  

13.8. ENCONTRO DEBATE SOBRE PATRIMÓNIO, MEMÓRIA E IDENTIDADE 

O CAA esteve representado por Elisabete Gonçalves neste Encontro promovido pela recém-

criada Universidade Popular de Almada, com uma comunicação sobre “Qual o papel das ONG na 

preservação do Património”. Realizou-se a 10 de novembro na Biblioteca José Saramago. 

13.9. ENCONTRO DE EDUCAÇÃO “ESCOLA SEM MUROS” 

Realizou-se a 18 de novembro no Convento dos Capuchos e o CAA, representado por Elisabete 

Gonçalves apresentou uma comunicação sobre a atividade “Quotidianos do Convento” (ver 

4.5.)  

13.10. II CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES 

Nos dias 22 a 24 de novembro o CAA esteve presente neste Congresso, participando na Feira 

do Livro e através de Vanessa Dias, que apresentou uma comunicação sobre o sítio 

arqueológico da Igreja da Misericórdia de Almada, intervencionado pelo CAA na década de 80. 

13.11. TERTÚLIA SOBRE A HISTÓRIA LOCAL 

Realizou-se a 29 de outubro na Associação da Quinta do Bau-Bau, Sobreda, uma tertúlia sobre 

a história local, na qual o CAA, representado por Elisabete Gonçalves, apresentou uma 

comunicação sobre a história da Sobreda. 
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13.12. COMUNICAÇÃO SOBRE A ARTE-XÁVEGA 

No dia 7 de março, Francisco Silva apresentou uma comunicação sobre a Arte-Xávega para os 

estudantes de Erasmus da Escola D. António da Costa. 

13.13. BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

No dia 17 de março o CAA esteve representado por Francisco Silva, na Bolsa de Turismo de 

Lisboa, com uma comunicação sobre a Arte-Xávega da Costa da Caparica. 

13.14. DEBATE “O PATRIMÓNIO CULTURAL E A DESCENTRALIZAÇÃO” 

O CAA esteve representado por Jorge Raposo na Sessão de Informação / Debate “O Património 

Cultural e a Descentralização”, que decorreu no dia 15 de março, no Centro Nacional de Cultura 

no âmbito do Fórum Património 2017.  

13.15. FESTA DO SOLAR DOS ZAGALLOS 

Este ano o CAA esteve presente na Festa dos Zagallos (dia 3 de junho) realizando oficinas com 

o tema “Onde está o Azulejo” e “Construção Naval”, com a inauguração da Exposição “Marcas 

d’Água” (ver 6.2.) e a realização de uma visita com o mesmo tema. 

13.16. FESTAS DA COVA DA PIEDADE 

O CAA esteve presente nas Festas da Cova da Piedade, de 8 e 10 de setembro. No stand da 

associação foram colocados painéis onde os visitantes eram convidados a completar as frases 

sobre “O Património é…” e “A Cova da Piedade é…”. Foi também inaugurada a “Arqueo Roda”, 

um jogo para sortear prémios. 

 

13.17. IV JORNADAS DE ESTUDO SOBRE O CONVENTO DOS CAPUCHOS 

O CAA esteve representado neste evento, que decorreu entre 20 e 22 outubro, com o tema 

“Património(s) Ontem e Hoje: Intervir. Criar. Preservar”.  

 

14. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Durante o ano de 2017, o reservatório de água do CAA foi enterrado num local elevado, para 

aumentar a pressão de água, de modo a suportar a rega gota a gota do espaço exterior da 
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sede. Dentro do edifício, procedeu-se à reorganização dos espaços, adequando-os melhor às 

necessidades e atualizando as suas funções.  

A nível de equipamentos, procedeu-se à aquisição de um computador, com o respetivo ecrã, 

teclado e rato.  

15. ANÁLISE DAS CONTAS PELO CONSELHO FISCAL 

Em 2017 o valor de Custos e Perdas foi de 79.115,09€, enquanto o de Proveitos e Ganhos foi 

de 57.861,06. Tendo em conta que há produtos e trabalhos em curso no valor de 16.803,49€ 

(como se pode constatar na Demonstração dos Resultados – rubrica “Variação nos inventários 

da produção”), temos um resultado líquido negativo de 4.450,54€. 

 

Da parte da despesa, o fator que mais contribuiu para os resultados foi o aumento dos gastos 

com os Recursos Humanos, que registou uma subida na ordem dos 11 mil euros relativamente 

ao ano anterior. Este valor deve-se ao facto de terem sido formalizados dois contratos de 

trabalho a termo certo (um deles como renovação), para o desenvolvimento de trabalhos e 

produção de bens que se pretendem rentabilizar no futuro, nas áreas dos projetos pedagógicos 

e em apoio administrativo. O outro fator deve-se aos custos de execução da Carta do 

Património do Concelho de Almada. 

 

Da parte da receita, verificou-se uma quebra de 52% na principal fonte de financiamento, que 

são as prestações de serviços. Esta quebra deve-se principalmente a constrangimentos de 

sucessivas alterações à fase 1 dos trabalhos da Carta do Património do Concelho de Almada, e o 

carácter do caderno de encargos que posiciona mais de 50% do trabalho nesta fase, inibindo a 

faturação das fases posteriores. 

Os apoios em forma de subsídio sofreram um decréscimo de 27% acentuando a tendência 

negativa do exercício. 

As vendas foram incrementadas em 38% sendo que este incremento se deve em parte à 

comercialização de réplicas e a um ténue aumento das vendas de publicações em papel. 

 

A difícil situação económica que se verifica atualmente no CAA deverá ser ultrapassada, com o 

término dos projetos em curso e a diversificação das propostas de atividade. 
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CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA 

BALANÇO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
Valores em EURO 

Página 1 
 

RÚBRICAS NOTAS 31 Dez 2017 31 Dez 2016
 

ATIVO 
 
Ativo não corrente 
Activos fixos tangíveis 

 
18.525,90 35.210,39

Outros Activos financeiros 149,46 49,00

  18.675,36 35.259,39
 

Ativo corrente 
Inventários 

 
43.306,26 26.502,77

Clientes 2.338,47 2.193,70

Estado e outros entes publicos 709,40

Outras contas a receber 3.357,66

Diferimentos 429,77 438,71

Caixa e depósitos bancários 2.963,37 13.035,96

  49.747,27 45.528,80

49.747,27 45.528,80

Total do ativo  68.422,63 80.788,19
 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 
 
Capital próprio 
Resultados transitados 

 
40.314,04 28.433,13

Outras variações nos fundos patrimoniais 18.672,00 37.248,00

Resultado liquido do período -             4.515,48 11.880,91

Total do capital próprio  54.470,56 77.562,04
 

Passivo 
 

Passivo não corrente 

   

 
Passivo corrente 
Fornecedores 

 1.328,70 370,03

Estado e outros entes publicos 1.595,62 2.856,12

Outras passivos correntes 11.027,75 -             3.357,66

 
  13.952,07 -               131,51

Total do passivo  13.952,07 -               131,51

Total do capital próprio e do passivo  68.422,63 77.430,53

 
ARTSOFT v8.30, Lic: 201402, António Abrantes 
CAA:2017, SOFIA DOMINGOS ALMEIDA, 05.03.2018, 11:25:51 
 
CtaMap\CtaMap01-Balanço.lst' v3.0, Ord: 0, Tahoma, www.artsoft.pt/forms 
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CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR 
NATUREZAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

Valores em EURO 
Página 1 

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31 Dez 2017 31 Dez 2016
 

Vendas e serviços prestados   

21.985,05 35.376,79

Subsídios à exploração 17.300,00 23.612,03

Variação nos inventários da produção 16.803,49 6.798,29

Fornecimentos e serviços externos ( 17.759,02) ( 23.448,02)

Gastos com o pessoal ( 42.139,24) ( 30.674,71)

Outros rendimentos e ganhos 18.576,01 20.649,98

Outros gastos e perdas ( 1.527,55) ( 2.191,99)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 13.238,74 30.122,37
 
Gastos/reversões de depreciação e amortização 

  
( 17.689,28) ( 18.239,62)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) ( 4.450,54) 11.882,75

    

Resultado antes de impostos ( 4.450,54) 11.882,75

    

Resultado líquido do período ( 4.450,54) 11.882,75

 
 

Resultado líquido do período atribuível a:    

  

 

CAA | Centro de Arqueologia de Almada 

www.facebook.com/Centro-de-Arqueologia-de-Almada/ 

Travessa Luís Teotónio Pereira / 

Romeira - Cova da Piedade 

2805-187 Almada 

+351 212 766 975; +351 967 354 861 

Apartado 603 EC Pragal 2801-601 Almada Portugal 

  

Revista Al-madan 

www.almadan.publ.pt/ 

issuu.com/almadan 


