
DO NORTE E DO SUL, DA TERRA E DO MAR…     1 
 
  

Alfredo Pinheiro Marques 
Centro de Estudos do Mar - CEMAR 

 
 
 
 

DO NORTE E DO SUL, DA TERRA E DO MAR: 
 

a Gândara de Mira no Povoamento dos Litorais Portugueses 
e no "Descobrimento Marítimo de Portugal" 

 
 
Os litorais recentes (eólica e maritimamente formados) da Ria de Aveiro em 

geral (e, dentro deles, também os da Gândara de Mira em particular) foram criados 
e povoados no âmbito de um processo através do qual se moldou a geografia física 
e humana de Portugal, o "mais atlântico dos mediterrâneos, e o mais mediterrânico 
dos atlânticos". As modalidades concretas desse processo secular, local e 
regionalmente, têm sido objecto das publicações e Jornadas de reflexão 
multifacetada e plural que os Gandareses têm desenvolvido ao longo dos últimos 
anos, e nas quais o presente autor se orgulha de também ter tido a honra de ser 
admitido e de participar. 

É isso mesmo (o dinamismo e o pluralismo) o que mais distingue esta terra e 
esta gente (uma terra e uma gente que estão vivas… e que, por isso mesmo, 
querem conhecer a sua identidade multifacetada e plural…). E, por isso mesmo 
também, é um prazer ser-se admitido a ter a honra de viver na companhia de tal 
tipo de terra e de gente, e aqui poder compartilhar a liberdade da sua honesta 
pobreza: uma antiga pobreza que, como se vê, estava fadada pelo Destino (pelo 
destino chamado Geografia, e chamado Determinismo Histórico-Geográfico…) 
para se transformar em cada vez mais e mais desenvolvimento, riqueza, e Futuro. 
Com as armas de sempre (as únicas que existem): coragem, esforço, espírito de 
iniciativa, trabalho, honestidade e (por isso mesmo) competência e êxito. 

O que se irá agora tentar apresentar — e esboçado pelo menos valioso dos 
intervenientes de tal reflexão (pois somente um interveniente aqui adoptivo, e 
lateral) — será um resumo sintético sobre os caminhos que tem tomado tal 
reflexão colectiva, multifacetada e plural, através da qual os Gandareses, no 
coração da Gândara, têm tentado conhecer-se a si próprios, compreender e explicar 
o seu Passado e o seu Presente, para construírem o seu Futuro. 

 


