Almada,
capital do sonho
Há quem lhe chame a capital do
associativismo. Na verdade, há muito
que em Almada as populações tomaram
nas suas mãos o seu próprio destino.
Como aconteceu com outras localidades
operárias da Margem Sul do T
ejo,
Tejo,
Almada foi votada pelo P
oder ao
Poder
esquecimento e ao obscurantismo. E
assim ficou durante décadas, até à
madr
ugada libertadora de 25 de Abril
madrugada
de 1974. Mas os almadenses cedo se
aperceberam que o que o poder não
concedia tinha que ser conquistado…

O

nde faltou o pão, a escola e a liberdade
sobrou a revolta. As grandes fábricas –
de cortiça e de farinha e, depois, de
reparação naval – eram fortalezas de
resistência e de luta pela liberdade e por uma vida
melhor. A exploração era grande, mas maior ainda
era a tenacidade dos operários. As pequenas lutas,
diárias, somavam força à torrente de luta que,
imparável, percorria o país. Era a liberdade que
germinava.
No início dos anos 40, por pão e géneros; nas
grandes jornadas da Vitória sobre o nazi-fascismo,
em Maio de 1945; na campanha «eleitoral» de
Arlindo Vicente e, depois, de Humberto Delgado,
em 1958; nas intensas lutas operárias das décadas
de 60 e 70, os trabalhadores de Almada estiveram
na primeira linha.
Muitos foram presos. Alguns mesmo assassinados
pela repressão. Mas sempre havia outro e mais outro
a continuar a luta dos companheiros caídos e a
amparar as suas famílias. A solidariedade não era
uma palavra vã!

Escolas populares
Na Almada operária, até à Revolução de Abril, a
escola era algo acessível a muito poucos. A vida
austera fazia do trabalho, tantas vezes duro e
perigoso, o destino certo uma vez terminada a
infância mais tenra.
Mas estes homens e mulheres, a quem foi negada
a meninice, não aceitaram – nunca! – a ignorância e
o obscurantismo. Criaram colectividades e
associações, bibliotecas e escolas populares.
Várias gerações aprenderam ali a ler e a escrever.
Tomaram contacto com a cultura e abriram
horizontes: muitos fizeram-se músicos, actores,
artistas. Mais ainda fizeram-se dirigentes e activistas
associativos, num momento em que nas colectividades
se praticava a democracia de que o País carecia. Aqui
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se criava e recriava a participação cidadã.
Nas colectividades, nas fábricas ou nas oficinas,
abriram-se bibliotecas populares. Livros técnicos,
romances, ensaios de história estavam, pela
primeira vez, ao alcance da generalidade da
população. Algumas obras, proibidas, circulavam
de mão em mão, às escondidas da repressão. Os
que não sabiam ler participavam em sessões de
leitura colectiva. O saber estava, pela primeira
vez, ao alcance de todos.
Se as colectividades e as bibliotecas
colmatavam as carências de instrução e cultura
dos almadenses, as cooperativas de consumo
faziam o seu melhor com as graves lacunas ao
nível da alimentação e dos bens essenciais. Num
país e numa região em que reinavam as
desigualdades, a cooperação era sinónimo de
sobrevivência.
As associações – culturais, recreativas ou
desportivas – nasceram da vivência operária e da
luta e devolveram à luta alguns dos seus mais
valiosos elementos. Escolas de cultura e de

“Nas colectividades
praticava-se
a democracia
de que o País carecia”

conhecimento, cedo se tornaram também escolas
de luta e de resistência.

Liberdade!
Foi a 25 de Abril de 1974. Os soldados revoltosos
depõem o governo fascista e avisam as populações
para ficarem em casa. Em Almada, como no resto
do País, a desobediência é generalizada. Milhares
de pessoas saem à rua e exigem paz, pão, liberdade.
O golpe militar virava Revolução. O fascismo estava
derrotado.
Nos meses que se seguiram, os almadenses
começam a dirigir os seus próprios destinos. A
Câmara Municipal fascista é deposta e nomeia-se
uma Comissão Administrativa. Realizam-se
assembleias populares. Por todo o lado, nascem
comissões de moradores.
São construídas infra-estruturas básicas e
equipamentos para a infância. Escolas populares
massificam a alfabetização, agora à luz do dia. O
sonho assumia contornos de realidade.
À frente deste imparável impulso está o
movimento popular. Das fábricas, colectividades,
cooperativas e associações saem os criadores do
Poder Local Democrático. Das aspirações do povo
nasceu uma nova cidade.
A solidariedade estende-se para além dos limites
de Almada. Na Lisnave, os operários organizam-se
em apoio à Reforma Agrária, que avança nos campos
do Alentejo e do Ribatejo. Cria-se uma cooperativa

Monumento à P
az, Cova da Piedade
Paz,

de consumo exclusivamente com produtos vindos da
zona da Reforma Agrária. Aos fins-de-semana,
brigadas de trabalhadores rumam aos campos para
apoiar a produção.
O movimento cultural acompanha a dinâmica da
Revolução e desenvolve-se. Aos grupos de teatro e
às orquestras conflui cada vez mais e mais gente.

Sonhar sempre!
Muito mudou nos últimos trinta anos. Em
Almada, no País e no mundo. Grandes fábricas foram
fechadas por obscuros interesses económicos. O
desemprego cresce ao mesmo ritmo em que cai a
produção nacional.
Os trabalhadores resistem. Na Lisnave, a luta
em defesa do emprego, dos direitos e da riqueza do
País é forte. Muitas vezes sob as bastonadas da
polícia de choque, os operários defendem os postos
de trabalho e os direitos. Resiste-se à repressão, à
chantagem, à fome. As bandeiras negras regressam
às ruas de Almada.
A contra-revolução avança e com ela a exclusão,
a miséria, o desemprego. Em Almada, é o movimento
popular a encabeçar a resistência. Mais uma vez,
são as colectividades a permitir a generalização do
desporto, da cultura, do recreio a milhares de
pessoas.
Hoje, mais de trinta anos passados sobre o 25 de
Abril, o movimento associativo popular é pujante
no concelho. Às colectividades «tradicionais», com

Repressão na Lisnave, Julho de 1983

“Em Almada
foi o movimento popular
a encabeçar a resistência
à contra-revolução”

vários milhares de associados e com uma vasta e
fecunda actividade ao nível do desporto e da
formação musical e artística, somam-se centenas
de novas associações e projectos, revelando outras
tantas formas de expressão. Entre si organizam
festivais de teatro, de dança e de música.
Os tempos mudaram, as vontades mantêm-se!
Almada mostra-se viva e herdeira das suas tradições
populares. Isto será visível no Fórum Social
Português, onde se afirmará, uma vez mais, como a
capital do sonho.
Fórum Social Português 2006 3

Apelo
de Almada
Aprovado
num plenário
realizado
em Lisboa,
em Maio deste ano,
o Apelo de Almada
é a carta
de princípios
do Fór
um
Fórum
Social P
ortuguês
Português
2006.

4

Fórum Social Português 2006

A

13 de Maio de 2006, as pessoas,
activistas e militantes, as organizações e os movimentos da sociedade portuguesa, reunidos em
Plenário em Lisboa, decidem convocar o Fórum
Social Português 2006 para 13, 14 e 15 de Outubro.
À semelhança da edição de 2003 e de acordo
com os princípios enunciados na Declaração de
Coimbra aprovada em Setembro de 2002, o Fórum
Social Português e o seu processo de preparação
afirma-se como um movimento de movimentos e
organizações sociais e políticas que se reconhecem
no espírito do Fórum Social Mundial e dos Encontros
Continentais que, por todo o planeta, proclamam
que um outro Mundo - mais Pacífico, mais Justo,
Solidário, Ecológico e Sustentável – é não apenas
necessário, mas possível.
O Fórum Social Português representa em Portugal
um processo de encontro, convergência e
participação da cidadania organizada e das pessoas,
independentemente da sua nacionalidade, que se
revêem na Carta de Princípios do Fórum Social
Mundial e a subscrevem.
Este espaço não pretende representar o conjunto
da sociedade portuguesa, mas amplificar a voz d@s
muit@s que condenam as políticas económicas,
sociais, ambientais e culturais do neoliberalismo, a
guerra, o sexismo, o racismo, a homofobia, a
xenofobia, a pobreza, a exclusão social, a injustiça,
os ataques ao ambiente, à liberdade de expressão,
aos serviços públicos e às funções sociais do Estado.
Ao Fórum Social Português podem aderir todas
as pessoas, organizações e movimentos existentes
no país que se reconheçam naquela declaração e
adiram a este apelo. Tod@s são bem vind@s e
tod@s participam em igualdade, quer sejam uma
pessoa, quer representem um milhão. No Fórum
Social Português trocam-se experiências, criam-se
alternativas e discutem-se e põem-se em prática

ideias de tod@s. Mas ninguém está mandatad@
para falar em nome do Fórum Social Português.
No Fórum Social Português confluem muitos e
diversos caminhos e dele sairão muitos mais. Nele
se produzirão ideias e se definirão acções, que apesar de apenas obrigarem @s que nelas se queiram
envolver - contribuem para construir um Portugal
melhor, num Mundo diferente. A afirmação desta
diversidade não cabe num documento final.
A regra principal desta construção democrática
efectiva e plural é clara: todos os níveis da sua
organização estão abertos à participação de tod@s.
Somos intransigentemente pela transparência e pela
participação democrática. O que formos capazes de
realizar em conjunto será sempre o resultado do
empenho de tod@s.
A nossa legitimidade, bem como da iniciativa que
anunciamos, é a que decorre da vontade de, em
conjunto, procurarmos imaginar e agir por um país
que contribua para a ideia de que um outro Mundo,
mais justo, solidário, sustentável e pacífico é
possível. É esta a força que - de Seattle às grandes
jornadas mundiais pela paz e de Porto Alegre a
Caracas, Bamako e Karachi – tem mobilizado
vontades em todo o planeta.
Agora em 2006 é esta a razão que partilhamos e
faremos crescer cientes da responsabilidade de
prosseguir em Portugal as lutas diárias que dão
corpo à ideia que nos une de construir um outro
mundo possível. Escolhemos este local de tradições
de luta dos trabalhadores e do nosso povo, para
realizar a segunda edição do Fórum Social
Português, certos que, com a participação de tod@s,
Almada será mais uma vez palco da ideia central
de que vale a pena lutar.

Lisboa, 13 de Maio de 2006

Porquê o FSP?
Cinco testemunhos sobre o Fór
um Social P
ortuguês 2006
Fórum
Português

Almada, T
er
ritório de P
articipação
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erritório
Participação
Saúda e acolhe o Fór
um Social P
ortuguês
Fórum
Português

D

Maria Emília de Sousa
Presidente da Câmara
Municipal de Almada

e 13 a 15 de Outubro, Almada, Território de Participação, acolhe com entusiasmo a realização
da II Edição do Fórum Social Português.
Saudamos vivamente a escolha do nosso Concelho para a realização desta grandiosa
iniciativa, saudando a Organização e todos os participantes, e desejando o maior êxito a este
grande Encontro de âmbito nacional.
A construção de alternativas sustentáveis ao modelo económico, social e político que tem prevalecido em
Portugal e na maioria dos países do mundo, é possível com a participação activa dos cidadãos. É possível
com a participação de todos quantos desejam e querem acabar com as assimetrias e as injustiças sociais e
económicas, que empurram um número crescente de seres humanos para o limiar da pobreza e para a
exclusão, ao mesmo tempo que os recursos do planeta se vão concentrando nas mãos de uma minoria cada
vez mais escassa e também cada vez mais poderosa.
O Fórum Social Português é um processo que visa contribuir para a construção de um espaço de encontro,
plural e livre, reunindo muitos daqueles que acreditam que um mundo melhor é possível e não apenas
desejável. Que a Paz, a Justiça, a Solidariedade e a Sustentabilidade são os valores e os princípios que hãode nortear a transformação das políticas económicas, sociais, ambientais e culturais do sistema actualmente
predominante, pondo fim à guerra, ao racismo e xenofobia, à pobreza, à exclusão social e à injustiça.
Nesta oportunidade, gostaria de sublinhar a importância que assume a participação activa dos cidadãos
na construção e no desenvolvimento do Concelho de Almada – participação que é assumida e incentivada
enquanto parte integrante e indispensável do Projecto Autárquico que há trinta e dois anos aqui se vem
concretizando no sentido do Desenvolvimento Sustentável e Solidário.
Bem vindos a Almada!

Precisamos de ter esperança!

António Serra
Presidente da Associação de
Estudantes da Escola
Secundária Emídio Navarro
no ano lectivo 2005/06

C

omo subscritor da candidatura de Almada ao Fórum Social Português 2006, é com grande
expectativa e agrado que acompanho a preparação desta importante iniciativa. Importante
pelos temas em discussão, pela qualidade e diversidade dos oradores e dos participantes e,
sobretudo, pela convicção, por todos partilhada, de que um outro Portugal e um outro Mundo
são possíveis.
Para os jovens de hoje, o país e o mundo são locais carregados de incertezas e de perigos. A escola fechase aos que menos têm; o desemprego ou mesmo o trabalho precário é o futuro que espera milhares de
jovens; são cada vez maiores as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres. Lá fora, banalizam-se as
vergonhosas ocupações e a exploração dos recursos dos países mais pobres pelas grandes potências e é cada
vez maior a ameaça de conflitos de grandes proporções no Mundo.
Por tudo isto espero e acredito que o Fórum Social Português debata estes e outros problemas e contribua
para procurar caminhos alternativos ao neoliberalismo e à guerra. Precisamos de emprego, de educação, de
paz. E também de saúde, segurança social e bem-estar. Mas acima de tudo precisamos de ter esperança no
futuro.
Bom Fórum e bem-vindos a Almada!
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“A importância dos F
ora Sociais”
Fora

T

Fer
nando Nobre
ernando
Presidente da AMI e orador
no FSP 2003

enho ido a Porto Alegre, no Brasil. Estive no primeiro, segundo e terceiro Fórum Social Mundial. Tenho ido por
uma razão muito simples: para mim é fundamental que a sociedade civil mundial se estruture e se organize como
um dos pilares essenciais da sociedade humana se quisermos alcançar uma Humanidade minimamente estável e
harmoniosa. Pois bem, Porto Alegre é essa tentativa de afirmação: a manifestação dos cidadãos que já não
aceitam, e nunca mais daqui por diante vão aceitar, que não sejam tomados em conta os seus direitos e as suas vontades.
Parece-me importante pugnar pela afirmação da sociedade civil mundial e pelas suas propostas para um Mundo melhor e uma
globalização mais ética, numa altura em que, sob pretexto de combate ao terrorismo, se pretende amordaçar as vozes críticas.
Fiz questão de ir a Porto Alegre para ser mais uma voz a dizer que nós, cidadãos, nós, associações de solidariedade, temos o
direito e o dever de exprimir as nossas preocupações.
(…) Para nós, é de todo impensável e inaceitável que a Humanidade continue a trilhar o mesmo caminho intolerante,
indiferente e autista que vem percorrendo nas últimas três décadas sob a batuta feroz e cega de uma economia liberal
selvagem, unicamente preocupada com o lucro fácil e o seu Deus-Mercado que tudo parece condicionar e justificar, esquecendose das suas responsabilidades sociais, morais e éticas. Tal evolução, a ser mantida, não seria compatível com a sobrevivência
da Humanidade! Os senhores de Davos e os governantes têm que entender esta evidência!
(…) Que ninguém tenha dúvidas a esse respeito: o movimento de mudança começado em Seattle e organizado em Porto
Alegre não tem retorno e far-se-á pacificamente, espero, ou senão, violentamente, bem o receio.
Aqueles que pensam que, na Europa, a democracia está garantida, que se desiludam. A democracia só estará garantida se
nós, cidadãos estivermos atentos e actuarmos em conformidade, agindo para que certos direitos e certos deveres sejam
garantidos. Nesse sentido, a ética e a justiça são fundamentais: não há mundo possível sem que sejam aplicados princípios,
valores e uma ética que veja o Homem como o cerne de todas as questões.
Estejamos atentos, lutemos, participemos, não nos demitamos das nossas responsabilidades, porque o poder político como
o poder económico têm que saber que há cidadãos que estão atentos, preocupados, que vão intervir, que querem participar e
que vão exigir que certos direitos sejam garantidos.

Por todas as cores
do Fór
um Social P
ortuguês
Fórum
Português

Mónica F
rechaut
Frechaut
Socióloga e oradora no FSP
2003

A

s notícias que vêm de todo o mundo são alarmantes: na Suiça ganhou, em referendo, a limitação dos direitos
sociais dos imigrantes, na Alemanha os Nazis entram em parlamentos regionais, em Portugal o desemprego
aumenta e as fábricas fecham. Nunca foi tão importante a existência de um espaço de diálogo, de confronto
democrático de ideias e de construção de alternativas sociais, como agora.
É fundamental pensar-se e discutir-se em novas formas de luta e de resistência que respondam a ameaça constante do
desemprego, do trabalho precário, da ausência de direitos, da discriminação, da negação do asilo.
Tive a oportunidade de participar no I Fórum Social Português, com uma intervenção no 1º eixo, no tema “Imigração e
Cidadania. As minorias étnicas: direitos sociais e cívicos. No essencial, essa intervenção consistiu numa pequena análise das
políticas de imigração desenvolvidas na União Europeia que, na altura, centravam-se no controlo fronteiriço, social e político
sobre os imigrantes, na criminalização, detenção e expulsão dos cidadãos em situação irregular.
Estamos em 2006 e agravaram-se as restrições aos estrangeiros: milhares de imigrantes perderam a vida a tentar entrar na
Europa; permanecem as detenções, agora também sob a forma de verdadeiros campos de concentração como os de Ceuta e
Mellila; o direito de asilo é um direito negado: o número de pedidos de asilo na Europa foi o mais baixo dos últimos 20 anos;
perseveram as limitações políticas (pouco se fala no direito de voto aos estrangeiros), persistem as desigualdades sociais
devido à inexistência de políticas de integração que respondam, de uma forma eficaz, aos obstáculos das comunidades
estrangeiras, nas sociedades de acolhimento.
São essenciais mais espaços de diálogo que reafirmem o direito à legalização de todas e todos os imigrantes, que exijam a
extinção da exploração laboral, que pressionem no sentido de uma sociedade verdadeiramente igualitária, que não discrimine
em função do sexo, orientação sexual, idade, origem, religião, deficiência.
Ajudar a fazer este caminho é o desafio do II FSP.
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Mais do que um slogan,
uma ideia

Manuel Car
valho da Silva
Carvalho
Secretário-Geral da CGTP-IN

U

m slogan, difundido a partir do Fórum Social Mundial, (FSM) tomou conta da mente e do
coração de milhões de pessoas em todo o mundo: “Um outro mundo é possível”. O grito de
Porto Alegre (Brasil), constitui na verdade mais do que um simples slogan. Trata-se de uma
ideia, assente na recusa do neoliberalismo, da guerra, do racismo e da xenofobia, que vai
ganhando força, corpo e espaço, transformando-se a pouco e pouco numa avalanche imparável, que emana
dos Fóruns Nacionais, Regionais, Temáticos, Continentais, Policêntricos, mantendo a referência original de
Porto Alegre.
Num tempo marcado pela guerra imperialista com todo o seu cortejo de horrores, pelas migrações massivas,
pela pobreza e miséria mais abjectas, quando a humanidade, mais do que nunca, dispõe de meios para
satisfazer as necessidades materiais de toda a população do Planeta, este espaço de debate e reflexão é mais
do que nunca necessário. Concebido para ser o contraponto ao Fórum Económico de Davos, (FED) iniciativa
que, anualmente, reúne os principais representantes e ideólogos do capital, rapidamente alcançou a notável
proeza de, não só conseguir vencer a batalha mediática, como marcar a agenda política visto que, em Davos,
não só foram obrigados a dialogar com Porto Alegre, como os temas do FSM se tornaram igualmente temas
de debate do FED.
Em Portugal fomos capazes de acompanhar este poderoso movimento, traduzindo-o para a nossa realidade
concreta, convictos de que também “um outro Portugal é possível”.
O nosso País sofre de profundas desigualdades e injustiças, resultantes da adopção e aplicação, por parte
de sucessivos governos (de que Sócrates não se afastou) de políticas neoliberais, a exigirem um combate
persistente e tenaz. É, pois, com alegria que saudamos mais uma edição do Fórum Social Português, a todos
manifestando a disponibilidade e empenho da CGTP/IN para, na base do respeito pela autonomia de cada
movimento, trabalharmos em conjunto por um Portugal e um mundo melhores.
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Como
chegar ao FSP

As actividades do Fórum realizam-se no centro de Almada, em torno da Praça São João Baptista.
O Fórum Romeu Correia, as escolas Emídio Navarro e D. António da Costa, o Externato
Frei Luiz de Sousa e o Teatro Municipal de Almada localizam-se nas imediações desta praça.
É fácil chegar e participar no Fórum Social Português.
De Lisboa (autocarros TST)
Praça de Espanha (152) e Areeiro (160), ambos com terminal na Praça São João Baptista.
De Cacilhas
101, 102, 105, 111, 124, 125, 126, 127 e 128, com paragem na Praça São João Baptista.
Da Estação F
er
roviária do P
ragal (com destino a Cacilhas)
Fer
erroviária
Pragal
111, 124, 125, 126, 127 e 128, com paragem na Praça São João Baptista.
D e automóvel
Da A2, sair para Almada.. Na rotunda do Centro Sul, entrar no sentido de Almada. O
Fórum realiza-se nas imediações da Praça S. João Baptista.
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Os locais do Fórum
Fór
um R
omeu Cor
reia
Fórum
Romeu
Correia

Academia Almadense

Conferências
Iniciativas autoorganizadas

Largo Gabriel Pedro
Final do desfile de
encerramento

Espectáculo de sexta-feira

Praça São João
Baptista
Externato Frei Luís de
Sousa

Bancas das organizações

Conferências
Iniciativas autoorganizadas

Teatro Municipal
Conferências
Teatro

Escola Secundária
Escola Básica

Emídio Navarro

D. António da
Costa

Conferências
Iniciativas
auto-organizadas

Iniciativas autoorganizadas

Bancas das organizações

O movimento social no
coração da cidade

Na Praça São João Baptista, nas imediações dos locais das conferências e
das oficinas, estarão patentes durante os três dias do Fórum Social
Português as bancas das organizações. Neste local será possível conhecer
mais de perto a realidade do movimento social português, as suas
actividades, as suas causas e os seus objectivos.
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O Fórum
dia-a-dia

10h00/ 12h30
Ginásio da Escola
Secundária Emídio Navarro

Conferência
“Direitos, Participação, Democracia,
Igualdade e Luta contra as
Discriminações”
Moderadora
Natacha Amaro
Direitos das mulheres
Elisabete Brasil

S exta-feira, dia 13

Sábado, dia 14

15h00 / 17h30
T
eatro Municipal de Almada
Teatro

10h00 / 12h30
Auditório Fernando Lopes Graça

Conferência

Conferência

“Portugal
ortugal numa Europa e num
Mundo mais justos,
solidários e pacíficos” 15h00 / 17h30
Moderadora
Celina Santos
Paz e Guer
ra
Guerra
Regina Marques
Militarização
Rui Namorado Rosa
União Europeia
e constr
ução Europeia
construção
Sérgio Ribeiro

“T
rabalho, Economia e
“Trabalho,
Globalização”
Moderador
Timóteo Macedo
Trabalho
Manuel Carvalho da Silva

“A Flexisegurança”
CG
TP
-IN
CGTP
TP-IN
Auditório Fernando Lopes-Graça

Tráfico de Mulheres
Inês Fontinha

10h00 / 12h30
Auditório do Exter
nato
Externato
Frei Luís de Sousa

“Funções sociais do Estado
e Serviços Públicos”
Moderadora
Rita Silva
Funções sociais do Estado
Maria do Carmo Tavares
Ser
viços Públicos
Serviços
Luísa Ramos
Água
Nuno Vitorino
Educação
Natacha Nunes
Habitação
Helena Roseta
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Participação cívica
Lia Vasconcelos

Feminização da Pobreza
Virgínia Ferreira

Médio Oriente
Silas Cerqueira

Conferência

Racismo e xenofobia
Manuel Correia

14h30 / 17h00
Iniciativas auto-organizadas

Mobilidade humana e tráfico
Pe. Rui Pedro

Teatro Municipal de Almada

Imigrantes
Jorge Emanuel Gomes da Silva

Economia e Globalização
António Avelãs Nunes

Ordem internacional
e organizações internacionais
José Manuel Pureza

18h00 / 20h30

Direitos LGBT
Miguel Vale de Almeida

Conferência
“Ambiente, soberania alimentar e
desenvolvimento sustentável”
Moderadora
Marisa Matias
Soberania alimentar
e agricultura
João Vieira
Desenvolvimento sustentável
Mário Ruivo (a confirmar)
Ambiente
Luís Vicente
Activismo ambiental
Rita Alcazar

“Existe Movimento Social em Portugal?”
AT TAC P
ortugal, ACER
T, CIDAC,
Portugal,
ACERT
Móde vida, SPGL
Auditório do Externato Frei Luís de Sousa
“Aborto: uma luta decisiva
para as mulheres”
Movimento Democrático de Mulheres
Sala Pablo Neruda
“Direitos Sexuais e Reprodutivos
– uma questão de dignidade humana”
Coordenação Portuguesa da Marcha
Mundial das Mulheres
Auditório da Escola Básica
D. António da Costa
“Despenalização da Interrupção
Voluntária da Gravidez”
Juventude Socialista
Palco do Ginásio da Escola Secundária
Emídio Navarro
“Processo de Bolonha: destruição do
Ensino Superior Público português”
Juventude Comunista Portuguesa
Escola Básica D. António da Costa

“Guerra no Iraque, Líbano e Palestina
- A Face do imperialismo”
Conselho Português
para a P
az e Cooperação
Paz
Escola Básica D. António da Costa

“Mulheres e Resistências:… ao Iraque!”
AT TAC P
ortugal
Portugal
Auditório da Escola Básica
D. António da Costa

“Protecção civil, bombeiros e segurança”
Sindicato dos T
rabalhadores
Trabalhadores
da Administração Local
Escola Básica D. António da Costa

“Igualdade: Casamento entre pessoas
do mesmo sexo”
Juventude Socialista
Palco do Ginásio da Escola Secundária
Emídio Navarro

“O comércio justo como alternativa
sustentável: experiências interactivas
e debate”
Cores do Globo
Escola Básica D. António da Costa

“A energia no secúlo XXI
- sim ou não ao nuclear?”
Contraponto
Cooperativa Cultural
Escola Básica D. António da Costa

“A Não-Violência: projecto
de transformação pessoal e social”
Movimento Humanista
Escola Básica D. António da Costa

“Educação para a cidadania
democrática”
Movimento Escola Moderna
Escola Básica D. António da Costa

“Multiculturalidade e diversidade cultural
na sociedade portuguesa” (teatro)
Gr
upo de T
eatro do Oprimido
Grupo
Teatro
Auditório da Escola Secundária Emídio
Navarro (15 horas)

“Barragens: quem beneficia delas?”
Movimento dos Atingidos
por Barragens
upo de Inter
venção
e Gr
Grupo
Intervenção
e Acção Ambiental (GAIA)
Escola Básica D. António da Costa

“Activismo ambiental”
G A IA
Escola Básica D. António da Costa
17h30 / 20h00
Iniciativas auto-organizadas

“Processos de Luta
e Construção de Alternativas
A actualidade do Socialismo”
Partido Comunista P
ortuguês
Português
Auditório Fernando Lopes-Graça
“Violência de Género- entre marido e
mulherque alguém meta a colher”
(Filme “Dou-te os meus olhos”)
União das Mulheres
Alter
nativa e R
esposta
Alternativa
Resposta
Sala Pablo Neruda

“Água e Ambiente”
Sindicato dos T
rabalhadores
Trabalhadores
da Administração Local
Escola Básica D. António da Costa

Domingo
Domingo,, dia 15
10h00 / 12h30
Iniciativas auto-organizadas

“A importância social do Movimento
Associativo Popular”
Confederação Portuguesa
das Colectividades de Cultura,
Recreio e Desporto
Auditório Fernando Lopes-Graça
“Movimento de mulheres
- combates e rupturas”
Movimento Democrático de Mulheres
Sala Pablo Neruda
“Solidariedade com o Sahara Ocidental
Pela Paz e Autodeterminação dos Povos”
Conselho Português
para a P
az e Cooperação
Paz
Auditório da Escola Secundária
Emídio Navarro
“Guerra, império e luta pela paz”
Grupo Manifesto
Escola Básica D. António da Costa
“Cuba: 47 anos de luta pela soberania,
47 anos de combate ao terrorismo”
Associação de Amizade P
ortugal-Cuba
Portugal-Cuba
Escola Básica D. António da Costa
“O Futuro da Permacultura em Portugal”
Gr
upo de Acção e Inter
venção
Grupo
Intervenção
Ambiental (GAIA)
e Designers de P
er
macultura
Per
ermacultura
Escola Básica D. António da Costa
“Jovens e Feminismos”
União das Mulheres
Alter
nativa e R
esposta
Alternativa
Resposta
Escola Básica D. António da Costa
(11 horas)

“Partidos e movimentos na construção
de uma alternativa política
em tempos de globalização”
Bloco de Esquerda
Auditório do Externato Frei Luís de Sousa
“A habitação é um direito”
Solidariedade Imigrante –
Associação de Defesa dos Direitos dos
Imigrantes (em parceria com Plataforma
artigo 65.º e comissões de moradores) d

Auditório da Escola Secundária
Emídio Navarro

Desfile de
de encer
encerramento Domingo às 15h00
encerramento
Desfile

da P
Praça
raça S.
S. João
João Baptista
Baptista ao
ao Largo
Largo Gabriel
Gabriel P
Pedro
edro
Praça
Pedro
da
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Programa
cultural
Sexta-feira dia 13, às 22h00, na Academia Almadense
A centenária
um espectáculo

Academia Almadense recebe, no primeiro dia do Fór
um Social P
ortuguês,
Fórum
Português,
em que os valores da cultura, da paz e da solidariedade serão uma constante.

Escolas de música da Sociedade Filarmónica
União Artística Piedense SFUAP
Grupo instrumental de sopros,
dirigido pelo professor João Veríssimo

Ensemble de violinos com piano e flauta,
dirigido pela professora Irina.

Amélia Muge
As suas composições surgem de uma interacção entre
o poema e o mundo. A descoberta dessa mundividência,
que não conhece estilos musicais, está ancorada no
percurso da palavra e da música portuguesa criada
através da lusofonia. Os seus concertos revelam uma teia
de intenções, forçando os estilos e o seu imaginário,
e interrogando as formas de fazer e escutar a música.
Por isso Amélia tem o aqui e agora de uma voz que
convoca um mundo próprio, num caleidoscópio de
cumplicidades entre os novos sons e os sons de sempre.
O seu próximo CD será editado em Novembro de 2006.

Filipa Pais
Uma intérprete de excepção, uma voz cuja beleza e
riqueza tímbrica permitem que vagueie por vários
universos musicais sendo que as sonoridades lusófonas
têm um lugar predileto no seu repertório. Galardoada
com o Prémio José Afonso, Filipa Pais parte sempre de
uma matriz tradicional para construir o seu espectáculo,
interpretando temas de autores e compositores
portugueses, mas também de brasileiros, africanos,
galegos porque a sua música é já uma música do mundo!
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Companhia
de Teatro de Almada

Grupo de
Teatro do
Oprimido

Sábado dia 14, às 21 horas,
no T
eatro Municipal de Almada
Teatro
É oferecida aos participantes do Fórum Social Português
a entrada para o espectáculo que a Companhia de Teatro
de Almada leva à cena no Teatro Municipal.

Sábado, às 15h00 e às 16h30,
no auditório da Escola Secundária
Emídio Navar
ro.
Navarro.
O Teatro do Oprimido é uma metodologia
de intervenção social que tem como
objectivo contribuir para o
desenvolvimento comunitário, através de
peças teatrais sobre temas que afectam a
sociedade (ao nível macro) ou a
comunidade (ao nível micro). Através da
participação e envolvimento de actores e
públicos (categorias mutuamente
reversíveis), cria-se um processo de
reflexão mútua. Ao contrário do que
acontece no teatro convencional, os
espectadores podem, no fim da peça,
entrar nela propondo (actuando) possíveis
soluções – resultantes da sua vivência e
história de vida – para o problema
apresentado. Usando a actividade teatral
e o palco como um espaço neutro para a
exposição, discussão e análise de ideias,
desenvolve-se assim a participação cidadã,
onde todos têm direito a exprimir as suas
ideias e vê-las contestadas pelos outros.
Esta metodologia é hoje praticada em 70
países no mundo. Em Portugal, o GTO é
pioneiro na utilização desta técnica para o
desenvolvimento das comunidades, tendo
no seu currículo o trabalho em diversos
bairros sociais da área metropolitana
de Lisboa: Ameixoeira, Quinta das
Laranjeiras, Casal dos Machados,
Cova da Moura, Quinta do Mocho,
Apelação, Laranjeiro e Feijó entre outros.

Roncos
do Diabo

D. Juan,

Sábado, dia 14, entre as 15h30
e as 19h00, na P
raça da Liberdade
Praça

Encenação de Joaquim Benite

Os Roncos do Diabo, ex-Gaitafolia,
desenvolvem um repertório original e
inovador inteiramente baseado nas gaitas
transmontanas e percussões. Como alguém
disse, os músicos deste grupo “tocam de
forma bárbara, à bruta, intensa, como se
estivessem possuídos pelo espírito
guerreiro de Thor”
(www.cronicasdaterra.com). Prosseguindo,
afirma-se ainda que “há uma afinação
soberba de quatro gaitas-de-foles
transmontanas, a urgência do punk-rock,
ritmos agro-techno (…), uma força
sobrenatural que vem das entranhas da
terra e que demoniza estas cinco almas”.

de Moliére
Na história da literatura universal é raro
encontrar um assunto e uma personagem
tão ricos como D. Juan, figura
profundamente humana, que simboliza a
alegria de viver, o prazer terrestre, o amor
insaciável e uma liberdade total do
espírito.
Foi nas obras dos imitadores franceses e
italianos do texto de Tirso de Molina que
Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 16221679) se inspirou para o seu Dom Juan,
ou Le Festin de Pierre, uma obra em cinco
actos e em prosa estreada em Paris em
Fevereiro de 1665.
Molière escreveu Dom Juan em quinze
dias. Pode considerar-se esta obra uma
comédia trágica. Desde o início é
previsível a aniquilação de D. Juan. Mas o
que não morre é a sua revolta contra a
ordem (a ordem social e a ordem divina),
a reivindicação da liberdade e da alegria
como únicas saídas para o homem
condenado ao nada.
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O Fórum
por eixo temático
Eixo 1
Trabalho, Economia
e Globalização
Conferência

“T
rabalho, Economia e Globalização”
“Trabalho,
Sábado, 14, às 10h00
Auditório Fernando Lopes Graça

Iniciativas auto-organizadas
Sábado, 14, às 14h30
Auditório Fernando Lopes Graça
“
“A Flexisegurança”
CG
TP
-IN
CGTP
TP-IN
Sábado, 14, às 14h30
Escola D. António da Costa
“O comércio justo
como alternativa sustentável:
experiências interactivas e debate”
Cores do Globo

Eixo 2
Funções Sociais
do Estado
e Ser
viços Públicos
Serviços
Conferência

“F
unções Sociais do Estado e Ser
viços
“Funções
Serviços
Públicos”
Sexta-feira, 13, às 14h30
Teatro Municipal de Almada
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Iniciativas auto-organizadas

Iniciativas auto-organizadas

Sábado, 14, às 14h30
Escola Básica D. António da Costa
“Processo de Bolonha: destruição do
Ensino Superior Público português”
Juventude Comunista P
ortuguesa
Portuguesa

Sábado, 14, às 14h30
Escola Básica D. António da Costa
“
“Guerra no Iraque, Líbano e Palestina A Face do imperialismo”
Conselho P
ortuguês
Português
para a P
az e Cooperação
Paz

Sábado, 14, às 14h30
Escola Básica D. António da Costa
“P
rotecção civil, bombeiros e
“Protecção
segurança”
Sindicato dos T
rabalhadores
Trabalhadores
da Administração Local
Sábado, 14, às 17h30
Escola Básica D. António da Costa
“Água e Ambiente”
Sindicato dos T
rabalhadores
Trabalhadores
da Administração Local

Eixo 3
Portugal numa Europa
e num Mundo mais
justos, solidários
e pacíficos
Conferência

“P
ortugal numa Europa e num Mundo
“Portugal
mais justos, solidários e pacíficos”
Sexta-feira, 13, às 14h30
Teatro Municipal de Almada

Sábado, 14, às 17h30
Auditório da Escola Básica
D. António da Costa
“Mulheres e Resistências:… ao Iraque!”
AT TAC P
ortugal
Portugal
Sábado, 14, às 17h30
Auditório Fernando Lopes Graça
“Processos de Luta e Construção
de Alternativas - A actualidade
do Socialismo”
Partido Comunista P
ortuguês
Português
Domingo, 15, às 10h00
Auditório da Escola Secundária
Emídio Navarro
“Solidariedade com o Sahara Ocidental Pela Paz e Autodeterminação
dos Povos”
Conselho P
ortuguês
Português
para a P
az e Cooperação
Paz
Domingo, 15, às 10h00
Escola Básica D. António da Costa
“Guerra, império e luta pela paz”
Grupo Manifesto
Domingo, 15, às 10h00
Escola Básica D. António da Costa
“Cuba: 47 anos de luta pela soberania,
47 anos de combate ao terrorismo”
Associação de Amizade P
ortugal-Cuba
Portugal-Cuba

Eixo 4
Direitos, P
articipação,
Participação,
Democracia, Igualdade
e Luta contra as
discriminações
Conferência

“Direitos, P
articipação, Democracia,
Participação,
Igualdade e Luta contra
as Discriminações”
Sábado, 14, às 10h00
Ginásio da Escola Secundária
Emídio Navarro

Iniciativas auto-organizadas
Sábado, 14, às 14h30
Auditório do Externato Frei Luís de Sousa
“Existe Movimento Social em Portugal?”
AT TAC P
ortugal, ACER
T, CIDAC,
Portugal,
ACERT
Móde vida, SPGL
Sábado, 14, às 14h30
Sala Pablo Neruda
“Aborto: uma luta decisiva
para as mulheres”
Movimento Democrático de Mulheres
Sábado, 14, às 14h30
Auditório da Escola Básica
D. António da Costa
“Direitos Sexuais e Reprodutivos
– uma questão de dignidade humana”
Coordenação Portuguesa da Marcha
Mundial das Mulheres
Sábado, 14, às 14h30
Palco do Ginásio da Escola Secundária
Emídio Navarro
“Despenalização da Interrupção
Voluntária da Gravidez”
Juventude Socialista
Sábado, 14, às 14h30
Escola Básica D. António da Costa
“A Não-Violência: projecto de
transformação pessoal e social”
Movimento Humanista
Sábado, 14, às 15h00
Auditório da Escola Secundária
Emídio Navarro
“Multiculturalidade e diversidade
cultural na sociedade
portuguesa”
Gr
upo de T
eatro do Oprimido
Grupo
Teatro

Sábado, 14, às 17h30
Auditório da Escola Secundária
Emídio Navarro
“A habitação é um direito”
Solidariedade Imigrante –
Associação de Defesa dos Direitos dos
Imigrantes
(em parceria com Plataforma artigo 65.º
e comissões de moradores do Bairro das
Marianas – Cascais, Azinhaga dos
Besouros – Amadora e da Quinta da Serra
e da Quinta da Vitória – Loures)
Sábado, 14, às 17h30
Escola Básica D. António da Costa
“Educação para a cidadania
democrática”
Movimento Escola Moderna
Sábado, 14, às 17h30
Sala Pablo Neruda
“Violência de Género - entre marido e
mulher que alguém meta a colher”
(Com passagem do filme
“Dou-te os meus olhos”)
União das Mulheres
Alter
nativa e R
esposta
Alternativa
Resposta
Sábado, 14, às 17h30
Auditório do Externato Frei Luís de Sousa
“Partidos e movimentos na construção de
uma alternativa política em tempos de
globalização”
Bloco de Esquerda
Sábado, 14, às 17h30
Palco do Ginásio da Escola Secundária
Emídio Navarro
“Igualdade: Casamento
entre pessoas do mesmo sexo”
Juventude Socialista
Domingo, 15, às 10h00
Auditório Fernando Lopes Graça
“A importância social do Movimento
Associativo Popular”
Confederação P
ortuguesa
Portuguesa
das Colectividades de Cultura,
Recreio e Desporto
Domingo, 15, às 10h00
Sala Pablo Neruda
do Fórum Romeu Correia
“Movimento de mulheres
- combates e rupturas”
Movimento Democrático de Mulheres

Domingo, 15, às 11h00
Escola Básica D. António da Costa
“Jovens e Feminismos”
União das Mulheres Alternativa e
Resposta

Eixo 5
Ambiente, soberania
alimentar e
desenvolvimento
sustentável
Conferência

“Ambiente, soberania alimentar e
desenvolvimento sustentável”
Sábado, 14, às 10h00
Auditório do Externato Frei Luís de Sousa

Iniciativas auto-organizadas
Sábado, 14, às 14h30
“Activismo ambiental”
Escola Básica D. António da Costa
GAI A
Sábado, 14, às 17h30
Escola Básica D. António da Costa
“A energia no século XXI
- sim ou não ao nuclear?”
Contraponto – Cooperativa Cultural
Sábado, 14, às 17h30
Escola Básica D. António da Costa
“Barragens: quem beneficia delas?”
Movimento dos Atingidos por
Barragens e Grupo e Intervenção e
Acção Ambiental (GAIA)
Domingo, 15, às 10h00
Escola Básica D. António da Costa
“O futuro da Permacultura em Portugal”
Gr
upo de Acção e Inter
venção
Grupo
Intervenção
Ambiental - GAIA
e Designers de P
er
macultura
Per
ermacultura
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