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Foi sem dúvida uma tarde bem passada, que contou com
cerca de 45 participantes que percorreram diversas ruas
da Amadora e descobriram juntos vários sítios da História
recente

deste

concelho.

Outros

passeios

culturais

encontram-se já programados, pelo que esperamos pela
tua participação, não faltes.
Nuno Neto


Tertúlia da Antiga Porcalhota

Mais uma vez a sala do Museu Municipal de Arqueologia
foi pequena, quando no passado dia 26 de Março de 2011


se realizou uma tertúlia sobre a antiga povoação da

Passeio “As Ruas da República”

Porcalhota.

No passado dia 26 de Fevereiro de 2011, a ARQA –
Associação de Arqueologia da Amadora, em colaboração
com o Museu Municipal de Arqueologia da Amadora
organizou mais um passeio cultural, subordinado ao tema
"As Ruas da República na Amadora". Este consistiu na
visita de diversas ruas que alteraram ou têm o seu nome
associado a personagens da República, bem como de
diversos edifícios emblemáticos da época, entre os quais
destacamos os antigos hangares do aeródromo do Grupo
de Esquadrilhas de Aviação República, situado nos
terrenos da actual Academia Militar. O Grupo de
Esquadrilhas de Aviação "República" (GEAR) foi criado em
1919 e foi a primeira unidade operacional de aviação
militar em Portugal, integrando esquadrilhas de combate

Na assistência encontravam-se algumas pessoas nascidas
e criadas na Porcalhota e que foram avivando as suas
memórias conforme as imagens iam aparecendo no ecrã.

(caças), de bombardeamento e de observação. Foi
igualmente deste aeródromo que partiram diversos voos

Foi uma tertúlia com muita participação por parte dos

expedicionários

presentes e com promessas de fornecerem mais fotos e

em

direcção

às

antigas

colónias

portuguesas como Moçambique, Timor, Angola, entre

documentos a juntar ao espólio já existente no Museu.

outras.
Isabel Silvestre

J
Juunnhhoo ddee 22001111

1

 Atelier Clã de Carenque e Jogo ARQA

Desde o início do ano que a ARQA tem vindo a preparar
novas actividades para as quartas-feiras de reunião.
Relacionados com o Clã de Carenque foram criados
workshops de talhe de líticos e de elaboração de placas
de xisto e de missangas para colares, peças essas que
foram usadas para demonstração na recriação anual do
Clã, que teve lugar no passado dia 21 de Maio.
Da realização desta apresentação falaremos no próximo
Mostra de Actividades da ARQA

Somando

as

várias

actividades

número desta Folha Informativa.

desenvolvidas

pela

Associação, no dia 5 de Fevereiro de 2011 demos a
conhecer a 1ª Mostra de Actividades da ARQA. Aberto ao
público em geral, este momento teve lugar na Sede da
Associação.
Demos inicio à nossa actividade com um almoço de
convívio,

seguindo

com

a

abertura

das

pequenas

exposições sobre a Amadora na Fotografia Antiga, bem
como sobre a Pré-história e a época Romana na Amadora,
que nos possibilitaram o conhecimento e manuseamento
de

alguns

objectos

que

caracterizavam

os

seus

quotidianos.

Por outro lado, derivado das actividades preparadas para
a festa de Natal, surgiu a ideia de se construir um jogo de

Com agrado constatamos o interesse das pessoas que nos

adivinhar conceitos através de desenhos que possa, ao

visitaram nessa tarde. A participação nesta Mostra de

mesmo tempo que diverte, demonstrar e desenvolver

Arqueologia proporcionou não só uma viagem pela

conhecimentos

história do nosso concelho, como a possibilidade de

importantes da Amadora.

sobre

a

história

e

personalidades

participar nas nossas actividades. Não deixe que a história
Catarina Jerónimo

seja esquecida, participe!
Filipa Galito

Colaboraram neste número:
Catarina Jerónimo Filipa Galito Cristina Gonzalez
Isabel Silvestre Nuno Neto Eduardo Rocha
N.º 56  Junho 2011
Distribuído em versão PDF
Associação de Utilidade Publica ( D.R. N.º153, de 2001/07/04 )
R. Mouzinho de Albuquerque, 21 - R/C Esq. – DAMAIA
2720-389 AMADORA
T. 214 975 041
E-MAIL : arqa.associacao@gmail.com
www.arqa.pt

Blogue: http://arqa-amadora.blogspot.com

2

