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Comunicação do Senhor Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr.
José Luís Arnaut

Na qualidade de Presidente da Comissão Estratégica dos Oceanos é com um grande
prazer que me associo à comemoração do Dia Nacional do Mar.

Felicito a Sociedade de Geografia de Lisboa e os demais organizadores pelo seu
espírito de iniciativa, bem como pela preocupação louvável que revelam no sentido de
salvaguardar um importante valor nacional: o mar.

Com efeito, as comunidades piscatórias, e o património marítimo que estas insistem
em conservar, constituem um importante valor nacional. Elas são um elo fundamental
na ligação ancestral de Portugal ao mar e esta ligação é um activo para o nosso
país, como o reconheceu o Governo ao criar a Comissão Estratégica dos Oceanos.

Por esta razão, pelo saber que transportam de geração em geração, pela memória
que conservam e pela cultura viva que personificam, as comunidades piscatórias
prestam um contributo relevante para a sociedade civil portuguesa, e devem ser
reconhecidas como elementos relevantes dessa sociedade.

Entre o saber da experiência e das práticas adquiridas das artes de pesca que
dominam, é importante salientar o conhecimento que as comunidades piscatórias
detêm dos ecossistemas marinhos do nosso litoral, os quais urge preservar em
benefício das gerações futuras.
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Ainda entre os temas a abordar durante as comemorações gostaria de destacar dois
deles pela sus especial importância: a ancestralidade da nossa ligação ao mar,
porque esta ligação é efectivamente o mais forte elemento da nossa identidade
nacional; e a rede de cultura do mar como meio de preservar e divulgar o património,
as embarcações tradicionais, e a memória das comunidades piscatórias do litoral e
dos grandes estuários de Portugal.

O Objectivo da Comissão Estratégica dos Oceanos consiste em apresentar os
elementos de definição de uma estratégia nacional para o oceano, devendo essa
estratégia reforçar a associação de Portugal ao mar.

No entanto, não devemos ter ilusões. O reforço dessa ligação não depende apenas
das opções tomadas pelo Governo, mas exige o empenho a adesão genuína da
sociedade portuguesa.  

Este empenho está patente na vossa iniciativa de organizar as comemorações do Dia
Nacional do Mar.  

O desafio, de todos nós, está em conseguir a adesão da sociedade portuguesa.

É este o repto que vos deixo.  

Muito obrigado pela vossa atenção

O MINISTRO ADJUNTO DO PRIMEIRO-MINISTRO

José Luís Arnaut
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As Comunidades Piscatórias

Mensagem de Sua Excelência O
Presidente da República,

Dr. Jorge Sampaio

Comunicação do Senhor Ministro Adjunto
do Primeiro-Ministro
Dr. José Luís Arnaut
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Comunicação do Prof. Cat. Luís Aires-Barros,
Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa

As Comemorações do Dia Nacional do Mar tornou-se um evento com fortes tradições
na Sociedade de Geografia de Lisboa, delas se encarregando, ano após ano, a
Secção de Geografia dos Oceanos.

Tem-se aproveitado este facto para evocar, homenagear e estudar personalidades
marcantes da nossa História do Mar tais como o Cte. Baldaque da Silva ou o Dr.
Alfredo Magalhães Ramalho figuras marcantes da nossa actividade marítima em
passado recente. De igual modo, tem-se aproveitado este evento para discorrer sobre
temas tão importantes como “Uma Política Nacional para os Oceanos Dirigida ao Séc.
XXI” ou “A Sociedade Civil e o Mar” ou ainda “Regresso de Portugal ao Mar – Novas
Fronteiras Marítimas”.

 Quer isto dizer, que a Sociedade de Geografia de Lisboa se tem encarregado de dar
notoriedade ao Dia Nacional do mar, institucionalizado pela Resolução 83/98 do
Conselho de Ministros e para tal tem procurado desenvolver pelo estudo de grupos
de especialistas na problemática do mar, uma temática ampla de questões do maior 
interesse e actualidade para o tão falado quando urgente regresso de Portugal ao
mar.

Este ano, as comemorações do Dia Nacional do Mar serão dedicadas à evocação das
Comunidades Piscatórias. É tema importante e actual com implicações multifacetadas
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no contexto sócio-económico nacional.

Como se diz em brochura preparada para estas comemorações “os mais fortes elos
da ligação entre a terra e o mar são, em Portugal as comunidades de pescadores”.

Eis porque urge que se estudem e apadrinhem as suas tão úteis como duras e,
muitas vezes perigosas actividades quotidianas.

Luís Aires-Barros
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A Sociedade de Geografia de Lisboa, em parceria com a ADEPE – Associação

para o Desenvolvimento de Peniche, a ANOPCERCO – Associação Nacional das
Organizações dos Produtores da Pesca do Cerco, o FORPESCAS – Centro de
Formação Profissional para o Sector das Pescas e a Mútua dos Pescadores, está a
organizar uma comemoração do Dia Nacional do Mar[1] no próximo dia 16 de
Novembro, iniciativa que desde 1999 está inserida nas Jornadas “A Sociedade
Civil e o Mar” como adiante se explica. Este ano, pretende evocar-se em dimensão
nacional as comunidades piscatórias e o riquíssimo património marítimo de
que são guardiães. O mar tem na cultura portuguesa uma visibilidade claramente
maior que a que lhe é dada pelos governos e pela política de pescas comum. Na
literatura, nas artes, nas ciências sociais e da Natureza, o mundo marinho tem sido,
para além de um amplo e longo caminho que nos liga ao mundo, uma parte do
património da identidade de Portugal e um laboratório da dignidade histórica nacional.

Pode afirmar-se que um dos olhares mais sensíveis acerca das coisas do mar é
o dos pescadores. São também eles uma das razões por que se têm aperfeiçoado os
conhecimentos náuticos e a tecnologia de captura das espécies piscícolas. Uma
fracção significativa da acumulação de informações acerca do estado dos peixes e
cardumes, da poluição marítima, e de fenómenos meteorológicos e oceanográficos
específicos a este espaço geográfico foi estimulada pela sua labuta quotidiana. O seu
saber é um património social e humano profundamente enraizado nas paisagens
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litorâneas: experiências diárias sobre as condições meteorológicas de cada época;
circunstâncias sempre diversas das fainas; emprego das artes de pesca; barcos e
imponderáveis de navegação; gestos próprios na organização laboral nas companhas
de terra e do mar, nos locais de descarga e vendagem. São também eles, e os
marinheiros em geral, as personagens reais de um dos folclores mais ricos de
narrações sobre acontecimentos fantásticos - ondas gigantes, peixes que engolem
pessoas e as mantêm vivas no estômago, monstros do tamanho de ilhas, etc. O
habitante da terra não acredita porque não conhece nem imagina como é o mar.

Por estas razões, os mais fortes elos da ligação entre a terra e o mar
são em Portugal as comunidades de pescadores. Nelas se desenvolveram
os conhecimentos úteis às tripulações de pesca nas áreas próximas da costa, e são
elas quem mais informação retém sobre os ecossistemas marinhos do nosso litoral.

É portanto a partir da sua experiência específica, tendo em conta a
personalidade social e cultural tão marcada destes colectivos, que se deve procurar
as condições de gestão ideais para a defesa da exploração equilibrada dos recursos
piscícolas na costa portuguesa. Numa altura em que se discute o acesso, sem
restrições, às águas jurisdicionais portuguesas de embarcações de pesca dos nossos
parceiros, no âmbito da política de pescas comum, é preciso ter a voz dos
representantes das comunidades de pesca – organizações de produtores,
associações de armadores e de pescadores – nos debates e medidas que afectam o
sector.

A evocação das comunidades piscatórias é um tempo de encontro com a
ligação ancestral do Homem ao mar e como esse elo vital de sobrevivência
se vai manifestar no acesso aos recursos e na sua apropriação por um predador
superior, natural, integrado nos ecossistemas marinhos e  respeitador pela sua
preservação; é também um tempo de encontro com as identidades que aquela
ligação modulou e se sublimaram em mosaico de culturas ribeirinhas. A
evocação das comunidades piscatórias é um tempo de reflexão sobre a realidade
contemporânea, em que a perspectiva egocêntrica se sobrepôs – de modo
irracional e moralmente censurável - àquela atitude ecológica, de que decorrem
problemas de alteração da dinâmica costeira, poluição, destruição de ecossistemas
marinhos, sobrepesca e declínio de actividades e usos tradicionais. Mas a evocação
das comunidades piscatórias é igualmente um tempo de afirmação e de
confiança, de assunção do mar como desígnio Português imutável, cuja
ligação ancestral é factor estruturante da identidade e consciência
nacionais pelo que é necessário e urgente não deixar perder a sua fonte
principal: as identidades piscatórias e o mosaico de culturas ribeirinhas.
É, pois, instante recuperar e preservar a memória viva daquela fonte e conceder
às Mulheres e aos Homens que a enformam a oportunidade de contribuírem
decisivamente para uma renovada atitude de desenvolvimento das zonas
costeiras e dos recursos marinhos, que se pretende duradouro e equitativo ao
conciliar requisitos de sustentabilidade ambiental, de competitividade económica e de
coesão social.

Está previsto que a comemoração do Dia Nacional do Mar se
desenvolva em dois dias: 13 e 16 de Novembro. Em 13 de Novembro, na
Sociedade de Geografia de Lisboa, terá lugar o Encontro das
Comunidades Piscatórias, espaço de debate, de convívio fraterno e de festa
genuína das gentes do mar, em que se propõe que sejam abordados, entre outros
assuntos: a ancestralidade da nossa ligação ao mar, as identidades piscatórias e



as culturas ribeirinhas como fonte de identidade nacional; a rede da cultura
do mar como uma resposta à necessidade de preservar e divulgar a memória das
comunidades; a realidade contemporânea e a falência de soluções de gestão dos
recursos marinhos e das zonas costeiras; que futuros para as comunidades
piscatórias; o contributo do mar para uma cidadania remoçada promotora de
valores de solidariedade e equidade, de consciencialização cívica e de educação
ambiental e cultura científica. A habitual sessão solene começará às 17:30, com
apresentação dos resultados do Encontro das Comunidades Piscatórias, seguida de
uma evocação das instituições homenageadas e entrega de medalhas
comemorativas. Terminada a sessão solene será inaugurada a mostra itinerante “As
Nossas Comunidades Piscatórias” dedicada à divulgação desta realidade. Nesse dia,
serão postos à venda os exemplares que sobrarem da subscrição da medalha
comemorativa do Dia Nacional do Mar de 2003.

Em 16 de Novembro, será a celebração local do Dia Nacional do
Mar por iniciativa das comunidades piscatórias, se possível, em
articulação com os museus do mar com o patrocínio e apoio dos Municípios e
Governos Regionais e em parceria com outras entidades locais e regionais,
designadamente Universidade, escolas, organizações não governamentais e sociais,
administrações portuárias, empresas e órgãos de comunicação social, de modo a
ganhar uma ampla adesão popular e a conferir-lhe o sentido de verdadeira festa do
mar. Em local a designar oportunamente, será aposto o carimbo comemorativo,
cuja concessão foi solicitada aos CTT – Correios de Portugal, S. A.

[1] A Resolução n.º 83/96 do Conselho de Ministros institucionalizou o dia 16 de Novembro como Dia do Mar,
data de entrada em vigor em 1994 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Tem recebido a
designação de Dia Nacional do Mar para distinguir  o seu carácter luso de outros eventos similares, tais como,
o Dia Mundial  do Mar patrocinado pela Organização Marítima Internacional e o Dia dos Oceanos.
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