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THE APROXIMA-TE! FESTIVAL -
HERITAGE EDUCATION WEEK

The APROXIMA-TE! Festival - Heritage Education 
Week is a 4-day long groundbreaking festival 
which brings together what is on of fer in the 
area of heritage and ar tistic education and 
actions geared towards famil ies ,  schools and 
tradespeople .

APROXIMA-TE! wi l l  cancel out the negative 
charge sti l l  surrounding cultural heritage 
by removing the al l  too of ten e l it ist and too 
si lent middlemen. We want to create sounds , 
expressions , noise into the enjoyment of heritage . 
The festival wi l l  show that heritage is “cool to be 
enjoyed” and have young people embrace it :

• Bringing together in one place the real needs of 
schools and teachers and condensing information 
and making it avai lable on what is on of fer in this 
area (exhibit):

• Creating a discussion forum with international 
case studies to contr ibute towards the strategic 
ref lection and action in the f ie ld of heritage 
education ( international conference);

• Pair ing these moments with the appreciation 
of heritage , making a moment to experience , to 
discover and to enjoy for the famil ies and the 
chi ldren (cultural program).

APROXIMA-TE! wi l l  lend an active contr ibution to 
the spontaneous use of cultural heritage . 

Taking place on 19 , 20 , 21 and 22 May, 2016 
on a very re levant space , a heritage asset of 
the c ity of L isbon – the National Museum of 
Natural History and Science –APROXIMA-TE! is 
Spira’s brainchi ld . I t  comes to l i fe a lso through 
close partnerships with the Lisbon City Hal l , 
EGEAC , the Museum of Natural History and the 
Mi l lennium bcp Foundation . This Festival is a lso 
sponsored on an institutional level by the General 
D irectorate of Cultural Heritage .

Spira - revital ização patr imonial is a company 
which special izes in creating , implementing and 
producing heritage revital ization projects . This 
event happens within the scope of the Heritage 
Education area with the Mundo Patr imónio 
brand. With 17 years’ experience in bringing 
people c loser to cultural heritage , Spira is a 
consultant ,  but also has three own business 
areas , a l l  devoted to cultural heritage: Cultural 
and Landscape Touring; Patr imonial Education 
and Communication . Spira has its headquarters 
in Alentejo (Alvito) and also has its own space 
in Lisbon (Mundo Patr imónio L AB , in Campo de 
Ourique).

O FESTIVAL APROXIMA-TE! -
SEMANA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

O Festival APROXIMA-TE! - Semana da Educação 
Patr imonia l é um festival pioneiro que agrega , em 
4 dias , a ofer ta existente no campo da educação 
patr imonia l e ar tística , com acções dir ig idas às 
famí l ias ,  escolas e prof iss ionais do sector.

O Festival APROXIMA-TE! propõe anular a carga 
negativa que recai a inda sobre o patr imónio 
cultural ,  retirando- lhe a mediação fechada , por 
vezes e l it ista e demasiadamente s i lenciosa; 
trazendo antes , sons , expressões , toques , 
competit iv idade ao seu usufruto. Pretende 
apresentar um patr imónio “ f ixe de ser cur tido”, 
que os miúdos inequivocamente abracem:

• Juntando, num só espaço, necessidades 
efectivas das escolas e dos educadores do ponto 
de vista da agregação e disponibi l ização de 
informação sobre a ofer ta educativa existente 
nesta área (mostra exposit iva);

• Criando um espaço de discussão com casos 
internacionais que contr ibuam para a ref lexão e 
a acção estratégica sobre o campo da educação 
patr imonia l (conferência internacional) ;

• Fazendo acompanhar estas valências de 
um momento de usufruto do patr imónio, de 
experimentação, de descoberta , de gozo, de 
entretenimento por par te das famí l ias e dos 
miúdos (programaçâo cultural) .

O FESTIVAL APROXIMA-TE! quer contr ibuir 
activamente para uma espontaneidade do 
consumo do patr imónio cultural . 

Programado para os dias 19 , 20, 2 1 e 22 de 
Maio de 2016 , a real izar nas insta lações de um 
importante espaço com valor patr imonia l da 
cidade de Lisboa – o Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência – o Festival APROXIMA-TE! 
é uma ideia da Spira – revita l ização patr imonia l e 
a sua real ização resulta de uma estre ita parceria 
com a Câmara Municipal de Lisboa , a EGEAC , 
o Museu de História Natural e a Fundação 
Mi l lennium bcp. O Festival conta a inda com 
o apoio institucional da Direcção-Geral do 
Patr imónio Cultural .

A Spira - revita l ização patr imonia l é uma 
empresa especia l izada na concepção, execução 
e produção de projectos de revita l ização 
patr imonia l .  Este evento decorre da sua área 
de Educação Patr imonia l ,  através da marca 
Mundo Patr imónio. Com 17 anos de experiência 
na aproximação das pessoas ao patr imónio 
cultural ,  a Spira explora (para a lém da área de 
Consultor ia) três áreas de negócio próprias , 
todas dedicadas ao patr imónio cultural :  Touring 
Cultural e Paisagístico; Educação Patr imonia l e 
Comunicação Patr imonia l .  A Spira está sediada 
no a lentejo (Alvito) e tem um espaço igualmente 
na cidade de Lisboa (Mundo Patr imónio LAB , em 
Campo de Ourique).
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HERITAGE EDUCATION

Considering the current state of Heritage 
Education in Portugal ,  it  is crucial to have a 
moment to discuss it with Portuguese and foreign 
experts .

For this f i rst d debate , we suggest getting to 
know what is done in France , Spain or in the UK , 
where Heritage Education is a lready implemented.

On a second stage , lacking a Portuguese plan , we 
wi l l  present 3 Portuguese case studies , studies 
which represent the heritage diversity of our 
country: a l l  the work done on a unique monument 
in Lisbon; projects in this general area launched 
by a private company and, f inal ly,  sensit ive work 
carr ied out by a municipal ity in a rural area .

The f inal panel wi l l  br ing other forms and types of 
approach to heritage such as thematic it ineraries , 
animated short f i lms and urban ar t .

The International Conference on Heritage 
Education is exclusively sponsored by the 
Mi l lennium bcp Foundation .

A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Tendo presente o ponto em que se encontra a 
matéria da Educação Patr imonia l em Portugal , 
torna-se determinante proporcionar um momento 
de ref lexão com especia l istas nacionais e 
estrangeiros .

Para este primeiro debate , propomos um 
encontro que permita melhor conhecer o trabalho 
empreendido em países como França , Espanha 
ou Reino Unido, nos quais a matéria da Educação 
Patr imonia l está devidamente insta lada .

Num segundo momento, e na ausência de um 
plano de abrangência nacional ,  trazemos 3 
casos de estudo nacionais representativos da 
diversidade patr imonia l do país :  por um lado, 
o trabalho num monumento singular da capita l ; 
por outro, os projectos desenvolvidos neste 
campo por uma empresa privada; e ,  f inalmente , 
o trabalho sensível empreendido numa zona rural 
de Portugal por uma autarquia .

Por f im, no últ imo painel ,  trazemos outras formas 
e meios de abordagem ao patr imónio ta is como 
os it inerár ios temáticos , as cur tas de animação e 
a ar te urbana .

A Conferência Internacional de Educação 
Patr imonia l tem o apoio exclusivo da Fundação 
Mi l lennium bcp.
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LISBON MUNICIPALIT Y AND APROXIMA-TE!

Heritage , both materia l and immateria l ,  is one 
of the main pi l lars of culture in the City – a 
privi leged crossroads of dialogue and proximity.

Heritage has a doubly central role: on the one 
hand it is important to identif y and protect , 
preserve and reclassif y it ,  but on the other 
hand it is essentia l that it  be used and returned 
to the publ ic .  I t  is by the f lu id interaction of 
these actions that traditions , practices and the 
transmission of knowledge are strengthened, thus 
al lowing heritage to be renewed, recreated and to 
strengthen its impact on future generations .

Heritage Education has a central role . We must 
give the younger generations the tools to read 
and decode the world so that they feel the 
heritage is theirs and also a present and re levant 
par t of their l ives . That it  is their r ight and also 
their responsibi l ity.  This work wi l l  be made harder 
if  heritage is more r ig id and unable to re late 
to contemporary codes . The more open , c loser 
and constant the heritage , the easier this task 
becomes .

Init iatives l ike this one developed by Spira 
are especial ly re levant . Spira shares with us 
its current practice in Heritage Education and 
creates a wide space where publ ic and private 
bodies meet teachers , promoters , parents and 
chi ldren . I t  is a space to talk ,  share ideas and 
points of view. This meeting space is a l l  the more 
important when it integrates the ref lection on this 
topic and al l  the training with good domestic and 
international examples . 

L isbon City Hal l  is excited to be a par t of this 
in it iative and is an opportunity to witness the 
work the Educational Services per form on a dai ly 
basis on the various municipal equipment. Every 
person wants to share the heritage they care for. 
To this ef fect they actively f ind new approaches , 
new channels to re late to schools ,  teachers , 
parents and chi ldren .

Culture Counci lwoman, 

Catarina Vaz P into

A CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA E O 
APROXIMA-TE!

O Patr imónio, materia l e imateria l ,  é ,  um dos 
grandes pi lares da Cultura na Cidade - espaço 
privi legiado de conf luência e de cruzamento, de 
diá logos de proximidade.

A centra l idade que cabe ao Patr imónio é dupla: 
se por um lado é importante que se identif ique e 
se proteja , se preserve e requal if ique, por outro é 
necessário permitir a sua apropriação, o seu uso, 
permitir a sua entrega e devolução aos públ icos , 
aos cidadãos . E é na interacção f lu ída destas 
duas acções que se valor izam as tradições , 
as práticas e a passagem de conhecimento, 
permitindo a sua renovação, a sua recriação 
e a sua per tinência e eco para e nas gerações 
vindouras . 

A Educação para o Patr imónio ocupa um lugar de 
par ticular re levo: é essencia l dotar as gerações 
mais novas de ferramentas de le itura e de 
descodif icação para que estas , não só s intam o 
Patr imónio como seu , mas também que o s intam 
como presente e per tinente , como dire ito e como 
responsabi l idade. Este trabalho de aproximação 
será tão mais dif íc i l  quanto mais r íg ido e menos 
capaz for de se re lacionar com a l inguagem 
e códigos contemporâneos e , naturalmente , 
tão mais fáci l  quanto mais aberto, próximo e 
continuado. 

In ic iativas como esta desenvolvida pela Spira 
são de par ticular interesse . A Spira par ti lha 
aqui a sua prática regular de Educação para o 
Patr imónio e cr ia um vasto espaço de encontro 
onde agentes públ icos e pr ivados , educadores , 
promotores , pais e cr ianças entram em diá logo, 
contrapõem ideias e perspectivas , experimentam 
em ambiente de f ruição. Este espaço de encontro 
é a inda de maior importância quando integra , de 
modo concreto, a ref lexão sobre a temática e a 
aprendizagem com bons exemplos nacionais e 
internacionais . 

É com entusiasmo que a Câmara Municipal de 
Lisboa toma parte nesta in ic iativa e vê também 
representado o trabalho diár io que os seus 
Serviços Educativos desenvolvem nos diversos 
equipamentos municipais .  Em cada um deles é a 
vontade de par ti lhar o Patr imónio que está à sua 
guarda que os faz procurar,  com empenho, novas 
abordagens e perspectivas , novos canais de 
re lação com escolas , educadores , pais e cr ianças .

A Vereadora da Cultura
da Câmara Municipal
de Lisboa ,

Catarina Vaz Pinto

Escr ito de acordo com a antiga or tograf ia .
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MILLENNIUM BCP FOUNDATION AND 
APROXIMA-TE!

In 2012 the Mi l lennium bcp Foundation created 
a par tnership with Spira , which has resulted in 
three Mi l lennium bcp Heritage Fairs in L isbon , 
Guimarães and Coimbra .

These are innovative events in Portugal ,  which 
promote the cultural ,  social and economic s ides 
of the Portuguese heritage and stimulate the 
contact between al l  the various agents of the 
f ie ld .

The main goal of these events has been to 
promote Portuguese cultural heritage and the 
publ ic and private bodies in that area .

We al l  want to promote and preserve the heritage 
as wel l  as to make it prof itable . We bel ieve that in 
doing al l  this we are creating social ,  cultural and 
economic value , which strengthens our national 
identity.

APROXIMA-TE! is the logical conclusion of the 
path we’ve taken and is focused on a heritage 
training project geared towards providing 
chi ldren with tools to interact with heritage in a 
fun , way, which doubles as a teachable moment.
I t is pla in to see that past environmental 
actions and pol ic ies aimed ad chi ldren have 
now borne fruit and chi ldren today are aware of 
environmental issues in a way which was unheard 
of 20 or 30 years ago.

By repl icating this sor t of in it iative in the area 
of heritage we can have the same type of results 
and create chi ldren-oriented awareness-rais ing 
movement to teach them about heritage in its 
several forms , bui ld ings , immateria l ,  sc ientif ic or 
ar tistic ,  thus increasing their c it izenship status .

I t is with the same excitement and expectation 
with which we supported Spira in 2012 in 
organizing the 1st Mi l lennium bcp Heritage Fair 
that we decided again to carry the torch in 2016 
and support APROXIMA-TE! .  The purpose is to 
bring chi ldren c loser to heritage and to help them 
identif y with this heritage which belongs to them 
and to future generations .

Chairman
of the Board for the
Mil lennium bcp Foundat ion,

Fernando Nogueira

A FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP E O 
APROXIMA-TE!

A Fundação Mi l lennium bcp estabeleceu uma 
parceria com a Spira em 2012 em resultado da 
qual se real izaram já três Feiras do Patr imónio 
Mi l lennium bcp que tiveram lugar em Lisboa , 
Guimarães e Coimbra .

Trata-se de eventos inovadores em Portugal 
que permitiram um melhor conhecimento do 
patr imónio nacional ,  nas suas ver tentes cultural , 
socia l e económica e o desenvolvimento de 
contatos entre os seus diferentes agentes .

A divulgação do patr imónio cultural português 
e dos agentes públ icos ou privados que a e le se 
dedicam constituiu o objetivo centra l dos três 
cer tames .

Divulgar,  preservar e rentabi l izar o patr imónio 
cultural herdado é um desígnio que nos motiva 
na convicção que ao fazê- lo estamos a contr ibuir 
para cr iar valor socia l ,  cultural e económico e 
para reforçar a nossa identidade nacional .

O Festival APROXIMA-TE! aparece assim como 
um corolár io lógico do caminho já percorr ido 
e centra-se num projeto de educação para o 
patr imónio que procura dar ferramentas aos mais 
jovens para conviverem de forma lúdica mas 
formativa com esse e lemento estruturante para 
qualquer sociedade.

Todos reconhecerão que as pol ít icas e in ic iativas 
visando a educação para o ambiente das 
camadas mais jovens da população produziu os 
seus efeitos e hoje as nossas cr ianças têm uma 
sensibi l idade para os problemas ambientais que 
não existia de todo há vinte ou tr inta anos atrás .

Também com iniciativas como estas visando a 
educação para o patr imónio podemos obter o 
mesmo tipo de resultados cr iando um movimento 
que torne o públ ico juveni l  mais consciente 
e ativo em re lação à defesa do patr imónio 
edif icado, imateria l ,  c ientíf ico ou ar tístico, com o 
que f icarão mais próximos da cidadania plena .

Assim, é com o mesmo entusiasmo e a mesma 
esperança com que apoiámos em 2012 a 
in ic iativa da Spira para a real ização da 1 ª 
Feira do Patr imónio Mi l lennium bcp, que agora 
em 2016 aceitámos ser parceiros do Festival 
APROXIMA-TE! ,  procurando cr iar condições para 
que os nossos jovens f iquem mais per to e mais 
identif icados com o patr imónio que também é 
deles e que será das gerações vindouras . 

O Presidente
do Conselho de Administração
da Fundação Mil lennium bcp

Fernando Nogueira
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FOR A HERITAGE EDUCATION PLAN

General ly,  chi ldren aren’t crazy about vis it ing 
museums and monuments . I t ’s boring . They can’t 
take the events which took place there and turn 
them into images or concepts . They don’t create 
stories or strengthen the timel ine in their minds . 
They don’t l ink that past with the present or with 
their possible future . They don’t interact ,  don’t 
question , don’t form opinions , they don’t have 
fun .

General ly,  chi ldren don’t l ike school .  The subjects 
are dul l ,  too much studying. They complain that 
they don’t have a say, that there is no dialogue . 
They want a more practical approach , more 
independence . They want more use of technology. 
Their favorite thing about school is hanging out 
with their f r iends .

The way knowledge is made avai lable is truly a 
key factor in the way we l ive today, breaking away 
from the institutions and targeting the individual . 
Culture is not an exception – it  is easier to absorb 
Homer ’s Odyssey during a l iterary marathon , 
in a group reading from a chi ldren-oriented 
version , than from the theoretical abstraction of a 
syl labus . I t  is easier to want to know more about 
feats of kings through a game between teams 
than from a descriptive and monotone l isting . 
The fun , enjoyable , creative and expressive s ide 
of learning is essentia l and insurmountable when 
f i rst learning topics branded by chi ldren and 
young people as “a drag” in addition to the lack 
of interest generated by school itse lf.

I t  is essentia l to break this negative view of 
school and of culture-re lated subjects , which 
lead to the extremely low levels of cultural 
consumption we see in Portugal .  Any revolution 
in the learning of cultural subjects (which can 
be repl icated in other areas of teaching) and 
using the heritage as an anchor – in as broad an 
interpretation as possible – goes far beyond the 
context of school and translates into individual 
and col lective cultural practices and clearly 
contr ibutes to create c it izens who are more 
complete , more understanding, more global ized 
and more open to dif ferences .

Wil l  cancel out the negative charge sti l l 
surrounding cultural heritage by removing the al l 
too of ten e l it ist and too si lent middlemen. We 
want to create sounds , expressions , noise into the 
enjoyment of heritage . The festival wi l l  show that 
heritage is “cool to be enjoyed” and have young 
people embrace it .  We want our cultural heritage 
to be enjoyed in a spontaneous way, both for the 
sheer pleasure it generates and for the personal 
enrichment it creates .

POR UM PLANO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Os miúdos , de uma forma geral ,  não gostam 
de vis itar museus e monumentos . Consideram 
entediante; não conseguem materia l izar em 
imagens ou conceitos , factos que a l i  tenham 
ocorr ido; não constroem narrativas ou reforçam 
o seu f r iso cronológico mental ;  não inter l igam 
aquele passado com qualquer dimensão do seu 
presente ou consequência possível no seu futuro. 
Não interajem, não questionam, não opinam, não 
se diver tem.

Os miúdos , de uma forma geral ,  não gostam 
da escola: consideram a matéria aborrecida , 
excessiva; queixam-se de não ter voz, de não 
haver diá logo; pedem uma maior dimensão 
prática , mais autonomia; uma maior inclusão de 
tecnologia no processo de aprendizagem. Do que 
gostam na escola , é de estar com os amigos .

De facto, a forma como se disponibi l iza o 
conhecimento é hoje incontornável nesta 
desinstitucional ização e individual ização que 
vivemos , e a matéria cultural não é excepção: 
é mais fáci l  apreender a Odisseia de Homero 
no âmbito de uma maratona l iterár ia ,  em 
grupo, e tendo por base uma versão adaptada 
para cr ianças do que somente pela abstracta 
obrigatoriedade do programa curr icular da 
escola . É mais fáci l  querer saber quais os fe itos 
de a lguns dos Reis de Portugal através de um 
jogo entre equipas , do que a par tir de uma 
l istagem descrit iva monocórdica . A componente 
prazenteira , lúdica , cr iativa , expressiva da 
aprendizagem é fundamental e ,  d ir íamos 
mesmo, inultrapassável num primeiro embate 
com matérias que trazem o ónus de “secantes” 
pelas cr ianças e jovens , a somar ao próprio 
desinteresse da espaço escola em si mesmo.

Ora , parece-nos impescindível que quebremos 
esta apreciação negativa sobre a escola e 
sobre as matérias re lacionadas com a Cultura , 
conducentes aos baixíssimos níveis de consumo 
cultural que apresentamos no nosso país . 
A revolução que possamos empreender na 
aprendizagem da matéria cultural (repl icável 
noutras áreas de ensino dos miúdos) e com 
a ferramenta do patr imónio como âncora – 
entendido aqui de forma muito abrangente 
–  extravaza em muito o contexto “escola”, 
traduzindo-se em práticas culturais individuais 
e colectivas e contr ibuindo de forma 
inequívoca para cidadãos mais completos , mais 
compreensivos , mais efectivamente global izados , 
mais abertos à diferença .

Acreditamos que é possível anular esta carga 
negativa que recai a inda sobre o patr imónio 
cultural ,  retirando- lhe a mediação fechada , 
por vezes e l it ista , tão obrigatoriamente 
s i lenciosa , trazendo antes sons , expressões , 
toques , dinamismo ao seu usufruto. Queremos 
contr ibuir – nomeadamente , com a real ização 
deste Festival – para um patr imónio “ f ixe de 
ser cur tido”, que os miúdos inequivocamente 
abracem; contr ibuir para uma espontaneidade 
do consumo do patr imónio cultural ,  quer pelo 
prazer da experiência em si mesma, quer pelo 
enriquecimento inter ior,  humano que gera .
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But back to the chi ldren . 

And I mean it l iteral ly :  let ’s go back . Let us 
go back and recal l  the excitement of our f i rst 
experiences and discoveries , the enchantment 
they create; a total avai labi l ity to do that which 
makes us smile . The cer tainty that playing with 
others is more fun than playing alone; feel ing ful l 
just f rom make-bel ieve; operational imagination 
that makes so much out of so l it t le .  Suspending 
the nostalgic past and the restless future and 
combining them into an endless present .

I t  seems obvious how we can bring chi ldren c loser 
to heritage: just think l ike they do. 

To embrace cultural heritage is ,  l ike the Greek 
word “hairetikos” says: to choose . In other words , 
to select ,  decide not because something is useful , 
but because it has symbolic or emotional value .

Embracing our cultural heritage is yet another 
thing that sets us apart f rom other animals .  We 
bel ieve chi ldren have al l  the necessary tools to 
recognize this symbolic and emotional values 
neglecting , i f  necessary, the practical or useful 
s ide of things .

Why don’t chi ldren enjoy the heritage and its 
values? Because it is sti l l  more exciting to vis it 
an abandoned castle and to let chi ldren go of f 
to play make-bel ieve than to take a tour of a 
cultural assets with very precise information , but 
unable to bui ld a bridge with the chi ldren . What 
are the odds that chi ldren who have a l imited 
understanding of t ime and space wi l l  be won over 
by a traditional history museum with a timel ine-
oriented approach? Why do museums star t their 
exhibits with the events 20 ,000, 5 ,000 or 2 ,000 
years ago and not with the present/chi ldren’s 
century and time? When wi l l  we introduce in a 
sustainable way IT in the learning process in a 
positive and integrating way – the gamif ication 
of learning; “BYOD – bring your own device” , 
we al l  took a footbal l  to school to play with 
our f r iends , the marbles , the rubber bands . . .  at 
that t ime learning from others was so c lear and 
spontaneous .

But we ask ourselves: i f  we shut chi ldren in 
c lassrooms in the industr ia l  format f rom 9 to 5 , 
f ive days a week , can they comprehend concepts 
as powerful as belonging, identity, humanity, 
which derive from a cultural experience? Where 
can we f it the fun , the sounds , the energy and 
the creation , which are key to establ ishing a l ink 
between chi ldren and cultural assets?

Voltemos assim às cr ianças . 

Litera lmente: isto é , façamos o exercício de voltar 
atrás . Lembremo-nos desse f i l tro apuradíssimo 
sobre o entusiasmo que as experiências / 
descobertas geram, do encantamento que 
proporcionam; a disponibi l idade total para aqui lo 
que gera sorr isos; a cer teza que brincar com 
outros é mais diver tido do que brincar sozinho; 
o preenchimento com o “ fazer-de-conta”; a 
imaginação extremamente operacional ,  cr iando 
tanto com tão pouco. Suspendendo o nostálgico 
tempo passado ou o ansioso tempo futuro, 
fundindo-os a ambos num presente inf in ito .

Parece-nos por isso tão evidente o ganhar das 
cr ianças para o patr imónio: basta pensar como 
elas . 

Abraçar o patr imónio cultural é ,  como a palavra 
grega “hairetikos” – “heritage” em inglês – 
traduz: escolher.  Isto é , se leccionar, optar não 
porque é úti l ,  não porque serve para a lguma 
coisa mas apenas pelo seu valor s imból ico ou 
afectivo.

Abraçar o patr imónio cultural é pois um 
acto intr ínseco àqui lo que nos diferencia das 
outras espécies animais e , cremos nós , que as 
cr ianças têm bem desperto em si as razões e os 
automatismos que lhes permitem reconhecer 
estes valores s imból icos e afectivos , em 
detr imento, se necessário, da dimensão prática 
ou uti l i tár ia das coisas .

Porque não vivem então as cr ianças o patr imónio 
e os valores que dele emanam? Porque continua 
a ser mais entusiasmante vis itar um castelo 
abandonado e deixar as cr ianças soltas no “ faz-
de-conta” do que a experiência de vis itar um 
equipamento cultural extremamente r igoroso 
na informação transmitida mas com uma muita 
reduzida capacidade de estabelecer uma ponte 
com os miúdos . Qual a verdadeira possibi l idade, 
num museu de pendor histórico, de qualquer 
cr iança ser conquistada por uma lógica de 
f r iso cronológico conceptualmente impossível 
de abarcar para a sua noção de tempo e de 
espaço? Porque os museus começam e orientam 
o seu discurso exposit ivo pelos acontecimentos 
de há 20 000 anos atrás , ou 2000, ou 500 
e não pelo tempo presente , pelo tempo / 
século dos miúdos? Quando introduziremos de 
forma constante a tecnologia nos processos 
de aprendizagem, de uma forma posit iva e 
integradora – a gamif icação, ou se prefer irem 
um termo menos técnico – a br incadeira , o jogo: 
“BYOD – bring your own device”, como sempre 
levámos , todos nós , a bola para a escola para 
jogar com os colegas , os berl indes , o e lástico…
Quando a dimensão de aprender com o outro era 
tão evidente e espontânea .

Mas perguntamos ainda: qual pode ser a 
disponibi l idade de uma cr iança para a apreensão 
de signif icados tão poderosos quanto per tença , 
identidade, Humanidade que emanam da 
experiência cultural ,  se fechados num contexto 
permanente de sala de aula , no formato 
industr ia l  das 09h00 às 17h00, 5 dias por 
semana? Onde cabe a dimensão lúdica , audível , 
energética , cr iativa e forçosamente protagonista 
imprescindível para se estabelecer um elo entre a 
cr iança e o bem cultural?
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Os estudos indicam que a formação de públ icos 
para a área da Cultura junto das escolas é 
aparentemente inúti l :  apenas o contexto famil iar 
pode garantir a permanência desses hábitos 
ao longo da vida , isto é , tornar a cr iança num 
consumidor cultural espontâneo.

Mas será mesmo assim? Poderemos repousar nas 
práticas que temos empreendido para concluir 
que só há de facto um bom caminho possível 
– aquele que temos levado a cabo, enquanto 
escolas , enquanto agentes de cultura – e que 
os seus resultados , eventualmente demasiado 
magros , são inultrapassáveis?

Existem de facto jovens cidadãos do nosso 
país que, por pr ivi légio socia l ,  económico ou 
educacional ,  v ivem a dimensão da Cultura como 
se fôra par te integrante da sua existência: 
desconhecem o que é não ler um pouco todos os 
dias , seguir as dinâmicas cr iativas do local onde 
vivem, questionar o mundo em redor, imaginar o 
futuro. 

Para esses , a Escola é um complemento que 
pode reforçar esse estímulo famil iar ou deixá-
lo adormecer à medida que a imensa plê iade de 
outros interesses e atracções surge durante o 
processo de crescimento de cada uma destas 
cr ianças .

Signif ica isto que, mesmo para os privi legiados , 
a Escola desempenha um papel fundamental 
na consol idação destes interesses culturais . 
Imagine-se assim o poder desta instituição para 
aquela que é a imensa maioria de jovens vivendo 
totalmente a lheada deste mundo dito “daqui lo 
que não é essencia l ”,  mas que contr ibui af inal 
para uma existência tão mais plena e harmoniosa , 
tanto individual como colectivamente . 

É neste campo da Cultura e do seu directo 
contr ibuto para uma cidadania mais completa 
que a Educação Patr imonia l se s itua . Entendemos 
a dimensão patr imonia l num sentido amplo: tudo 
aqui lo que marca a nossa identidade enquanto 
país ,  enquanto cultura diferenciada , se ja 
patr imónio edif icado, gastronómico ou imateria l . 
Subl inhe-se a inda que não valor izamos somente 
os recursos , as matérias f ís icas propriamente 
ditas: interessa-nos igualmente o seu conceito, a 
sua razão de ser,  a sua problematização. 

Importa de facto, em matéria de Educação 
Patr imonia l ,  instigar as cr ianças a “perguntar”. 
A “questionar-se”. Um questionamento contínuo, 
a l iás ,  d istintivo da identidade Europeia . A 
descobrir o que é a “diversidade”, tanto nas 
coisas como nas pessoas , compreendendo 
consequentemente o conceito de “per tença” 
ou , num discurso de matr iz mais f i losóf ica , de 
“Humanidade”: as cr ianças e os jovens per tencem 
de facto a um legado comum que é peça-chave 
na garantia da construção de um futuro melhor. 

A Educação Patr imonia l é a crença que é 
possível transmitir às cr ianças e aos jovens a 
dimensão profundamente instrutiva associada ao 
patr imónio, se ja e le edif icado, imateria l ,  natural , 
c ientíf ico, ar tístico ou l iterár io . . .  No fundo, a tudo 
aqui lo que caracter iza a identidade de um país e , 
consequentemente , o diferencia dos outros . 

Studies show that creating an audience in the 
f ie ld of Culture in the schools seems to me 
useless: only the family can ensure durable 
l i fe long habits ,  i .e . ,  can turn chi ldren into 
spontaneous consumers of cultural goods .

But is this true? Can we trust past practices and 
conclude that there is only one way – the one 
we’ve used as schools and bodies of culture – 
and that the results ,  meager as they are , are 
unchangeable?

There are young people in Portugal who are 
social ly,  economical ly or educational ly privi leged 
enough to experience Culture as an integral par t 
of their l ives: they read a l it t le every day, fol low 
the creative dynamics of where they l ive , question 
the world around them, imagine the future .

For them School can strengthen this incentive or 
let it  lapse as there is a parade of other interests 
and attractions which vie for the chi ld ’s attention 
as they grow. 

This means that ,  even for privi leged chi ldren , 
school plays a role in consol idating these 
cultural interests .  Just imagine the power of 
this institution over the vast majority of young 
people who l ive entire ly apart f rom this world 
made of “ that which is not essentia l ” ,  but which 
contr ibutes to a ful ler and more harmonious 
existence , both as individuals as as par t of a 
community. 

This is the role we want for Heritage Education 
– a direct contr ibution for ful ler c it izenship . 
Heritage is seen in a broad sense: any and 
everything which marks our identity as a 
country, as a culture , whether bui ld ings , food 
or immateria l heritage . it ’s important to stress 
that we don’t just care for physical resources , 
for matter :  we also focus on the concept, their 
rationale , the inherent problems . 

In the scope of Heritage Education it is important 
to urge chi ldren to “ask ” . To “ask themselves” . To 
do so continuously, d iverging from the European 
identity. To discover the diversity of things and 
people . To understand the concept of belonging 
or more phi losophical ly,  to comprehend Mankind. 
Chi ldren and young people are par t of a legacy 
which is a cornerstone for bui ld ing a better 
tomorrow.

Heritage Education is the bel ief that it  is possible 
to teach chi ldren and young people about that 
exclusively educational d imension of heritage , 
whether we’re talking of bui ld ings , immateria l , 
natural ,  sc ientif ic ,  ar tistic or l iterary heritage . 
At the end of the day we’re talking about al l  that 
makes up a country ’s identity and thusly sets it 
apart f rom others . 
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A Educação Patr imonia l tem assim por objectivo 
estabelecer uma ponte sól ida entre as cr ianças , 
os jovens e o patr imónio cultural herdado. 
O adjectivo “sól ido” reporta não somente à 
construção desta re lação mas , também, à sua 
sustentabi l idade futura: importa que perdure , 
que seja regular,  que seja par ti lhada , que cresça 
com disponibi l idade para novos usufrutos , 
roupagens e uti l izadores . Temos de formar 
cidadãos global izados igualmente na sua 
dimensão cultural .

Para uma vivência democrática desta herança 
comum, é forçoso que a Escola assuma este 
papel como sendo seu – já que é o único espaço 
e ferramenta de obtenção de mais conhecimento, 
garantida e obrigatoriamente transversal a todos 
os jovens cidadãos . 

É exactamente esta inter ior ização da importância 
do contexto escolar para a difusão de práticas 
de cultura directamente conducentes a uma 
cidadania com mais qual idade que países 
europeus como Reino Unido, França ou Espanha 
consideram já a Educação Patr imonia l um 
elemento fundamental na formação ar tística e 
cultural dos a lunos , como teremos oportunidade 
de descobrir com as comunicações dos nossos 
oradores estrangeiros convidados . Outros 
países não europeus , sobretudo o Brasi l , 
desenvolvem trabalho neste domínio há largos 
anos , procurando através de projectos de baixo 
custo de investimento, obter for te retorno tanto 
na qual idade da vivência em comunidade, como 
na melhor preservação dos recursos herdados . 
Não deixa a l iás de ser s ignif icativo subl inhar 
que o Governo francês reforçou a dimensão 
ar tística e patr imonia l nos curr icula dos jovens na 
sequência dos ataques de f inal de 2015 em Paris , 
conscientes do papel da Cultura na coesão de 
uma comunidade nacional . 

Já no nosso país ,  bem no f inal do mês de Junho 
de 2015 , foi lançado o Portal das Experiências 
Culturais ,  pr imeira manifestação da ENEC – 
Estratégia Nacional para a Educação e Cultura , 
parceria entre a antiga Secretar ia de Estado da 
Cultura e o Ministér io da Educação. O Portal 
pretende ser uma plataforma de divulgação da 
ofer ta existente na área da Cultura gerida pela 
Ministér io e adequada ao públ ico escolar,  assim 
como pretende dar palco aos trabalhos levados a 
cabo pelas Escolas neste domínio. 

Todos os passos são importantes e temos sempre 
de começar por a lgum lado: contudo, porque 
não começar pela Estratégia propriamente dita , 
identif icando estas ou outras plataformas de 
comunicação, eventos , acções não a montante , 
mas s im no âmbito dessa fundamental estratégia 
global ,  imprescindivelmente de médio e 
longo prazo e com objectivos bem def in idos e 
quantif icados? 

Um Plano de Educação Patr imonia l que torne 
as vis itas de estudo em regime de substituição 
de aulas na escola obrigatórias (recorde-se 
que apenas cerca de 70% dos a lunos em idade 
escolar vis itam museus e monumentos durante 
o Ano Lectivo e somente na média de 1 vez 
por ano); um PEP que agrupe equipamentos 
culturais – sejam eles monumentos ou museus 
e independentemente da sua natureza ser 
públ ica ou privada , ou per tencer a este ou 

The goal of Heritage Education is to bui ld a sol id 
bridge between chi ldren and young people and 
the cultural heritage . “Sol id” per tains not only 
to the nature of the re lationship , but also to its 
future sustainabi l ity.  I t  must last ,  be regular, 
shared, grow and be avai lable to be used in new 
ways by new users under new guises . We must 
help train the cultural d imensions of c it izens .

In order to enjoy this common heritage in a 
democratic way, School must grow into this role 
– as school is the sole space and knowledge-
gathering tool which is guaranteed and common 
to al l  young cit izens .

I t is important to real ize how important School is 
in disseminating culture-re lated practices which 
lead to more qual ity in c it izenship . This is why 
European countr ies l ike the UK , France or Spain 
already see Heritage Education as a key e lement 
in the ar tistic and cultural training of students , 
as we wi l l  experience when we hear our foreign 
guest speakers . Other non-European countr ies , 
l ike Brazi l ,  have been working in this area for 
many years . They ’ve been trying to implement 
low-cost and high-yie ld projects with a return 
for the community and for the preservation of 
the heritage . it  is important to stress that the 
French government strengthened the ar tistic and 
heritage dimension of the school syl labus af ter 
the 2015 terrorist attacks in Paris ,  as they are 
aware of the role of Culture in bringing a national 
community c loser together. 

In late June 2015 Portugal launched the Portal 
of Cultural Experiences , a f i rst action by ENEC 
– National Strategy for Education and Culture , 
a par tnership between the former Secretary of 
State of Culture and the Ministry of Education . 
The portal is a platform for the promotion of a l l 
we have to of fer in the area of Culture . I t  is run 
by the Ministry and geared towards the school 
publ ic .  I t  wi l l  a lso showcase the work carr ied out 
by schools in this area . 

Every s ingle step is important and we have 
to star t somewhere . Why not star t with the 
strategy itse lf ? We should identif y these or 
other communication platforms , events , actions , 
not upstream, but as a par t of a crucial g lobal 
strategy, a mid and long term strategy with wel l 
def ined and quantif ied goals? 

A Heritage Education P lan to make mandatory 
f i led tr ips to replace c lassroom lessons (only 70% 
of school chi ldren vis it Museums and monuments 
during the school year and on average only 
once a year);  An HEP that brings together 
cultural assets – publ ic or private monuments 
or museums , regardless of which body 
manages them. An HEP encompassing al l  topics 
considered to have heritage value , not l imited 
to constructions or to so-cal led high-ranking 
heritage , enabl ing schools and chi ldren to create 
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àquele organismo; um PEP transversal às vár ias 
matérias passíveis de serem percepionadas 
com valor patr imonia l ,  não restr igindo ao 
edif icado, não restr ingido ao patr imónio dito de 
valor a lto, permitindo também às escolas e às 
cr ianças cr iarem as suas próprias valor izações 
patr imoniais conforme a sua geograf ia e práticas 
culturais ;  um PEP aberto e cr iativo, convidativo à 
mescla entre contemporaneidade – tão evidente 
e apelativa para os miúdos – e a dimensão 
patr imonia l propriamente dita .

Porque, nas mais do que sábias palavras da 
raposa de Saint-Éxupéry “On ne connâit se lon 
ce qu ’on apprivoise” (…) Tu n’es encore pour moi 
qu ’un petit garçon tout semblable à cent mi l le 
petits garçons . Et je n ’a i pas besoin de toi .  Et tu 
n ’as pas besoin de moi non plus . Je ne suis pour 
toi qu ’un renard semblable à cent mi l le renards . 
Mais ,  s i  tu m’apprivoises , nous aurons besoin l ’un 
de l ’autre . Tu seras pour moi unique au monde. Je 
serai pour toi unique au monde. . .”

Protagonismo das cr ianças , com voz, com 
opinião. Uma abordagem primeiramente pela via 
dos sentidos seguindo o princípio ar istoté l ico 
de que todo o conhecimento é primeiramente 
sensível – entusiasmante , cativante . Uma crença 
sem f im no potencia l atractivo do patr imónio 
cultural do nosso país – quer seja um patr imónio 
munidia l ,  quer seja um robusto caste lo da 
ra ia ,  quer seja a ar te de fazer Chocalhos – dos 
ensinamentos , dos valores , da cr iatividade que 
encerra; uma crença inabalável de que todos 
têm em si a capacidade e a possibi l idade de se 
maravi lharem com os traços de Humanidade 
inerentes ao patr imónio cultural – quer 
provenham da cidade, do campo, de escolas em 
números antagónicos do ranking nacional ;   uma 
disponibi l idade dos agentes da Cultura para 
pensar diferente , fora do formato e do confor to 
das instituições; uma Escola acolhedora do 
mundo dos miúdos e não orientada para servir as 
necessidade dos adultos .

Deixemo-nos pois i r,  de novo, para esse 
encantamento original ,  para esse f i l tro apurado, 
para esse foco naqui lo que é absolutamente 
essencia l tão claro nas cr ianças . Ou nas palavras 
da raposa: “Voici mon secret .  I l  est très s imple: 
on ne voit bien qu ’avec le cœur. L’essentie l 
est invis ible pour les yeux .” É disso que fa la 
o patr imónio cultural .  E os miúdos saberão 
reconhecê- lo . Saibamos nós cr iar a l inguagem 
para esse reconhecimento. 

A CEO da
Spira - revita l ização
patrimonial ,

Catarina Valença Gonçalves

Escr ito de acordo com a antiga or tograf ia .

their own evaluation of heritage depending no 
their location and cultural practices . An open and 
creative HEP which invites mixing and l iv ing in 
the moment – so c lear and engaging for chi ldren 
– and the dimension of heritage .

As the wise fox said in Saint-Éxupéry ’s most 
famous book: “On ne connâit se lon ce qu’on 
apprivoise” (…) Tu n’es encore pour moi qu’un 
petit garçon tout semblable à cent mil le petits 
garçons . Et je n’a i pas besoin de toi .  Et tu n’as 
pas besoin de moi non plus . Je ne suis pour toi 
qu’un renard semblable à cent mil le renards . 
Mais ,  s i  tu m’apprivoises , nous aurons besoin l ’un 
de l ’autre . Tu seras pour moi unique au monde. Je 
serai pour toi unique au monde. . .”

Let ’s give the f loor to chi ldren with a voice , with 
an opinion . The f i rst approach is a sensory one . 
Aristotle said that al l  knowledge star ts f rom the 
senses – it  is exciting , captivating . Endless faith 
on the potentia l for attraction of our heritage 
– f rom world heritage , to a sturdy castle on the 
border, or the ar t of making cowbel ls – on the 
teachings , the values , on the creativity it  has; we 
have an unshakable bel ief that everyone encloses 
the abi l ity and the chance to be awed by what 
cultural heritage reveals about mankind – whether 
people come from an urban or rural setting , 
f rom schools on opposite ends of the Portuguese 
rankings; cultural agents must be avai lable to 
think dif ferently,  out of the box and out of the 
institutional comfort zone; school must welcome 
the world of the chi ldren rather than be geared 
towards serving the needs of adults .

Let us , again , be enchanted l ike we once were , 
let us focus on what is essentia l and obvious in 
chi ldren . To quote the fox: “ Voic i mon secret .  I l 
est très s imple: on ne voit bien qu’avec le cœur. 
L’essentie l est invis ible pour les yeux.” This 
is what cultural heritage is a l l  about. And the 
chi ldren wi l l  acknowledge it .  So long as we can 
create a language which al lows them to do so . 

CEO at
Spira - revital ização
patr imonial

Catarina Valença Gonçalves



11

8h30

9h15

11h15

11h45

12h45
13h15

14h30

15h30
16h00

16h30

17h30
18h00

Recepção e registo

SESSÃO DE ABERTURA
Catarina Vaz Pinto — Câmara Municipal de Lisboa | EGEAC | José Pedro Sousa Dias — Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência | Fernando Nogueira — Fundação Millennium bcp | 
Catarina Valença Gonçalves — Spira - revitalização patrimonial

Keynote Speaker
Véronique Castagnet — EduPatrimoine, Université de Toulouse
A política de Educação Patrimonial em França nos últimos 30 anos

Co�ee-break

PAINEL 1 | POLÍTICAS DE OUTROS LADOS

Alex Ibáñez Etxeberria — Observatorio de Educación Patrimonial de España (ES):
A política de Educação Patrimonial em Espanha: o início de um processo de “longue durée”

Thibault Manchon — Cultival (FR):
A experiência de uma empresa privada no campo da educação patrimonial em França

Sandra Stancli�e — Historic England (UK):
O Projecto Heritage Schools (Escolas do Património)

[Moderação: Catarina Valença Gonçalves — Spira]

Debate e questões
Almoço livre

PAINEL 2 | CASOS DE ESTUDO NACIONAIS

Catarina Oliveira — Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela:
Do Sul, de uma autarquia, de uma vila: educação patrimonial com todos, para todos

Margarida Kol de Carvalho — Padrão dos Descobrimentos (EGEAC):
O Padrão dos Descobrimentos: temas e casos para uma abordagem ao Património

Inês Câmara — Mapa das Ideias:
A experiência de uma empresa privada no campo da educação patrimonial em Portugal

[Moderação: Susana Menezes — Teatro Maria Matos]

Debate e questões
Co�ee-break

PAINEL 3 | OUTRAS ABORDAGENS

Mariana Sargo — Little Lisbon - Lisbon for kids:
Saber olhar: famílias no foco da divulgação patrimonial

Alice Eça Guimarães — Realizadora do filme “A Incrível História das Linhas de Torres Vedras”:
A animação como ferramenta de aprendizagem de conteúdos

Silvía Câmara — Galeria de Arte Urbana (CML):
A Arte Urbana como forma de aproximação dos miúdos ao seu entorno

[Moderação: Adriana Pardal — Programa “Descobrir”, Fundação Calouste Gulbenkian]

Debate e questões
Conclusão e encerramento dos trabalhos

PROGRAMA
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PROGRAM

Attendees registry

OPENING SESSION
Catarina Vaz Pinto — Câmara Municipal de Lisboa | EGEAC | José Pedro Sousa Dias — Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência | Fernando Nogueira — Fundação Millennium bcp | 
Catarina Valença Gonçalves — Spira - revitalização patrimonial

Keynote Speaker
Véronique Castagnet — EduPatrimoine, Université de Toulouse
Heritage Education: a recent choice of French Government, from 1980 to 2016

Co�ee-break

PANEL 1 | FOREIGN POLITICS

Alex Ibáñez Etxeberria — Observatorio de Educación Patrimonial de España (ES):
Heritage Education Policies in Spain: The beginnig of a long-term process

Thibault Manchon — Cultival (FR):
The experience of a private company in French Patrimonial Education

Sandra Stancli�e — Historic England (UK):
The Heritage Schools project

[Moderation: Catarina Valença Gonçalves — Spira]

Issues and discussion
Lunch

PANEL 2 | NATIONAL CASE STUDIES

Catarina Oliveira — Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela:
From the South, from a rural area, by a local council - Heritage Education with everyone, for all

Margarida Kol de Carvalho — Padrão dos Descobrimentos (EGEAC):
The Monument to the Discoveries: themes and cases for an approach to Heritage

Inês Bettencourt da Câmara — Mapa das Ideias:
The experience of a private company in the field of museum mediation in Portugal

[Moderation: Susana Menezes — Teatro Maria Matos]

Issues and discussion
Co�ee-break

PANEL 3 | OTHER APPROACHES

Mariana Sargo — Little Lisbon - Lisbon for kids:
Observing: heritage assets disclosure focused by families

Alice Eça Guimarães — Director of the movie “A Incrível História das Linhas de Torres Vedras”:
Animated short films as a tool for the learning process

Silvía Câmara — Galeria de Arte Urbana (CML):
Urban Art as a way to bring kids closer to their surroundings

[Moderation: Adriana Pardal — “Descobrir” Program, Calouste Gulbenkian Foundation]

Issues and discussion
Closing

8h30

9h15

11h15

11h45

12h45
13h15

14h30

15h30
16h00

16h30

17h30
18h00
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In the 2000s , Véronique Castagnet-Lars 
(University Dr. ,  and Post Ph .D at École Pratique 
des Hautes Études - Paris) has worked in the 
Department for Cultural Action of the National 
Archives in Paris (Ministry of Culture - France) 
and the “Direction des Archives de France” to 
organize new activit ies for pupi ls to promote 
heritage education . She put her ski l ls teacher 
in history to serve this mission . Two books 
testif y to this experience :  Heritage education: 
sc ientif ic research to education , Vi l leneuve 
d ’Ascq, University Press , col lection Education 
and Teaching, 2013 ;  By cross paths . The Cultural 
Action of the National Archives , Vi l leneuve 
d ’Ascq, University Press , col lection Education and 
Teaching, 2012). Today she continues researchs 
in history of education (for the s ixteenth to 
e ighteenth centuries) and heritage education 
(s ince the nineteenth century) in the laboratory 
FRAMESPA (University of Toulouse Jean-Jaurès) 
whi le preparing its students who want to become 
teachers .

HERITAGE EDUCATION: A RECENT CHOICE OF 
FRENCH GOVERNMENT, FROM 1980 TO 2016?

The years f rom 1978 to 1984 are par ticular ly 
crucial (between the scientif ic investigation 
conducted by P ierre Nora about “ l ieux de 
mémoire” (“places of memory”) (Nora 1984-1992), 
and the proclamation of the “Year of Heritage” 
by the French Government in 1980), e ither 
in the emergence of research about Heritage 
(def init ions , h istory of the concept, examples), 
or for the development of a specif ic pol icy, even 
if  the concept knows a semantic Expansion , 
expanding to “Heritageinf lation” (Delacroix & 
Garcia , 1998), then “Heritage explosion” (Nora , 
2006).

This Conference wi l l  not return to a 
“Patr imonologie” (autonomous scientif ic 
discourse on Heritage , a French neologism that 
could be easi ly translatable , Poulot ,  2001) but 
I ’ l l  ref lect on the intervention of the French 
Government about Heritage Education .

Two prescribers come together to implement 
this :  the Ministry of Culture and the Ministry 
of Education . Cultural institutions ( l ibraries , 
museums and archives) and schools (primary 
schools ,  col leges , h igh schools ,  chi ldren from 
3 to 18 years old) become promoters , a lone 

Nos anos 2000, Véronique Castagnet-Lars 
trabalhou no Departamento de Acção Cultural 
nos Arquivos Nacionais de Paris (Ministér io 
da Cultura de França) para organizar novas 
actividades promotoras da Educação Patr imonia l , 
colocando as suas competências de professora 
de História ao serviço desta missão. Hoje 
continua a investigação em História da Educação 
(Século XVI a XVI I I) e de Educação Patr imonia l 
(desde o século XIX) no Laboratório FRAMESPA 
(Universidade de Toulouse) enquanto dá aulas .

A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: UMA POLÍTICA 
RECENTE EM FRANÇA , 1980 -2016?

Os anos de 1978-1984 (entre a investigação 
científ ica em torno de Pierre Nora em Lugares 
de Memória (Nora 1984-1992) e a proclamação 
de um “Ano do Patr imónio” pelo estado francês 
em 1980) são par ticularmente decis ivos no 
desenvolvimento da investigação apl icada 
à Educação Patr imonia l ,  assim como no 
estabelecimento de uma pol ít ica do patr imónio, 
no momento em que esse conceito experimenta 
uma expansão semântica para “ inf lação do 
patr imónio” (Delacroix & Garcia , 1998) e 
“explosão do patr imónio” (Nora , 2006). 

O objectivo desta conferência é assim o de 
anal isar os métodos de intervenção do estado 
francês para o desenvolvimento de uma pol it ica 
de Educação Patr imonia l ,  sendo que foram 
necessários dois prescritores para implementar 
esta pol ít ica de educação patr imonia l :  o 
Ministér io da Cultura por um lado e o Ministér io 
da Educação, por outro. 

As instituições culturais (bibl iotecas , museus , 
arquivos) e escolas (escolas pr imárias e 
secundárias) tornam-se promotores deste 
empreendimento, de forma autónoma ou em 
regime de cooperação. Esta agregação de 
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agentes toma diversas formas , uti l izando 
disposit ivos de nível nacional ou local ,  consoante 
os contextos . No entanto, devido à pol ít ica 
de descentral ização, as autoridades locais 
desempenham um papel cada vez mais activo 
na implementação de pol ít icas de educação 
patr imonia l (Balsamo, 2005).

Durante os últ imos tr inta anos , a educação 
patr imonia l tem assim contr ibuído for temente 
para as actividades culturais no seu todo 
e também para a esfera da educação. Para 
estudar este desenvolvimento, destacam-se três 
pontos de ref lexão: a natureza dessa educação 
patr imonia l (def in ida pela combinação entre o 
controlo por par te do Estado e as necessidades 
socia is),  as disposições práticas e formas desta 
educação, e as questões económicas .

Licenciado em Geograf ia e História ( 1991),  e 
doutor em Ciências da Educação (2006), é 
Professor Titular da Universidad de Didáctica de 
las Ciencias Socia les en la Universidad del País 
Vasco. Especia l ista em Educação Patr imonia l , 
já dir ig iu quatro teses de doutoramento neste 
âmbito nos últ imos anos . Desde 2006 e até 
2014 par tic ipou em 5 equipas de investigação 
de projectos de IDI do MINECO, dir ig idos por 
Olaia Fontal ,  Mikel Asensio e Roser Calaf. 
Hoje em dia é investigador principal de um 
projecto do MINECO sobre a aval iação de 
aprendizagens de Educação Patr imonia l e outro, 
autónomo, sobre a aprendizagem do Patr imónio 
com tecnologias móveis .  É membro da rede 
de excelência em investigação das Ciências 
Socia is ,  Red14 e redactor do Plano Nacional de 
Educação Patr imonia l do Ministér io da Cultura 
(em Espanha). Publ icou diferentes ar tigos em 
revistas de investigação espanholas , e também 
nos Estados Unidos , Reino Unido, I tá l ia e Brasi l 
e coordenou duas monograf ias sobre Educação 
Patr imonia l .  É co-director do Congresso 
Internacional de Educação Patr imonia l , 
juntamente com Olaia Fontal .

or together. The meeting is done according to 
several modal it ies pursuant devices designed 
national ly and appl ied local ly with contextual 
variables . However, s ince the decentral ization 
pol icy, Local Authorit ies have a more active role 
in this Heritage Education (Balsamo, 2005).

During the last thir ty years , Heritage Education 
has benef ited from cultural activit ies and 
education: the nature of that Heritage Education 
(def ined by the combination of government 
control and social commands), the practical 
arrangements and shapes , and the economic 
choices are made, in the end, by dif ferent actors .

Alex has a Bachelor ’s degree in Geography and 
History ( 1991) and a Doctoral Degree in Education 
Sciences (2006). He teaches in Universidad de 
Didáctica de las Ciencias Sociales in Universidad 
del País Vasco. He is a special ist in Heritage 
Education , has directed four Doctoral Thesis 
in the last few years . From 2006 to 2014 , 
he took part in f ive IDI research teams from 
MINECO, conducted by Olaia Fontal Meri l las , 
Mike Asensio and Roser Calaf.  Today, Alex is 
the major researcher in a MINECOs project 
about the assessment of Heritage Education 
learning processes and is a lso researching in 
another study on Learning Processes of Heritage 
using mobi le technologies . He is a member of 
the Excel lence Group of Researcher on Social 
Sciences , Red14 , and has par tic ipated in drawing 
up the Heritage Education P lan for Spain’s 
Cultural Ministry. Has publ ished dif ferent ar tic les 
in Spanish research magazines , and also in 
USA , UK , I ta ly,  Brasi l  and has conducted two 
monographs on Heritage Education . Is co-director 
of the International Congress on Heritage 
Education , a long with Olaia Fontal .

ALEX IBÁÑEZ 
ETXEBERRIA
OBSERVATORIO DE EDU-
CACIÓN PATRIMONIAL DE 
ESPAÑA (ES)
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A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM 
ESPANHA: O INÍCIO DE UM PROCESSO DE 
“LONGUE DURÉE”

A Educação Patr imonia l é hoje , em 2016 , uma 
área de investigação em desenvolvimento em 
Espanha , e que se encontra num ponto decis ivo 
na sua projecção, tanto de âmbito socia l ,  como 
académico. 
Apesar de já ser conhecida noutras comunidades 
científ icas , nomeadamente , na Ibero-Americana , 
considera-se que a Educação Patr imonia l em 
Espanha terá in ic iado a sua conf iguração actual a 
par tir do ano 2003 .  Antes dessa data , o trabalho 
re lacionado com o patr imónio e educação 
foi estruturado em torno de dois conceitos 
diferentes . No meio académico, fa lava-se de 
Didáctica do Patr imónio, a par tir de uma visão 
mais instrumental e de um propósito claramente 
instrutivo; já no meio dos museus e s ít ios do 
patr imónio ( locais arqueológicos ou conjuntos 
monumentais),  fa lava-se principalmente de 
Interpretação do Patr imónio. 
Em 2003 , a tese de doutoramento de Olaia Fontal 
foi publ icada por uma editora de referência neste 
campo em Espanha , Ediciones Trea , cr iando as 
bases epistemológicas da Educação Patr imonia l 
no nosso país .  A par tir desse ponto, e num 
movimento de constante aumento, desenvolveu-
se investigação, tanto individualmente como em 
grupos de investigação, cr iando uma comunidade 
de Educação Patr imonia l em Espanha 
reconhecível e for te e que tem contado com 
apoio institucional através de pol ít icas públ icas 
de promoção e desenvolvimento. Algumas das 
real izações desta comunidade ref lectem-se no 
grande número de projectos de I&D f inanciados 
pelos concursos públ icos , assim como 
manifestam-se igualmente na crescente presença 
nas principais bases de dados científ icas . 
Esta dinâmica possibi l i tou a cr iação e 
desenvolvimento de três instrumentos 
interessantes para dar continuidade e vis ibi l idade 
a esta comunidade. Por um lado, a cr iação desde 
2010 do Observatório de Educação Patr imonia l 
de Espanha , OEPE, a par tir de dois projectos 
consecutivos de I&D. Por outro, a celebração 
anual ,  desde 2012 , da Conferência Internacional 
sobre Educação Patr imonia l ,  CIEP, que chega este 
ano à terceira edição. E , f inalmente , a e laboração 
e aprovação do Plano Nacional de Educação e do 
Patr imónio em 2013 pelo Ministér io Educação e 
Cultura . Todas estas acções permitem-nos dizer 
que, em Espanha , o movimento de Educação 
Patr imonia l é efectivamente um movimento 
de fundo, cujo objectivo é o de promover a 
evolução, a médio e longo prazo, das práticas da 
educação e do patr imónio.

HERITAGE EDUCATION POLICIES IN SPAIN: THE 
BEGINNIG OF A LONG-TERM PROCESS

Heritage Education is ,  in 2016 , a developing 
research f ie ld in Spain , facing a decis ive moment 
regarding its projection in social and academic 
spheres . Despite being a wel l  known area in 
other scientif ic communities , especial ly in the 
Iberian-American , the current conf iguration of 
Heritage Education in Spain probably star ted in 
2003 . Before this ,  studies re lated to this issue 
were structured around two dif ferent concepts . 
In the academic f ie ld , the concept was “Heritage 
Didactics” f rom an instrumental and more 
instructional point of view, whi le in the museums 
spheres or heritage sites (archaeological s ites 
or monumental ensembles),  the concept was 
mostly “Heritage Interpretation” . In 2003 , Olaia 
Fontal ’s doctoral thesis was publ ished by Trea 
Editions , a Spanish reference in this f ie ld , which 
set the epistemological basis of the Heritage 
Education in our country. From that point 
onwards and increasing in f requency, many 
studies and researchers have appeared, both 
individual ly and in research groups , forming a 
strong and recognizable community of Heritage 
Education in Spain , which has an institutional 
support through publ ic pol ic ies . Some of the 
achievements made by this community are 
ref lected in the high amount of R+D+I projects 
funded from ministeria l  cal ls or in the presence 
of the consequents contr ibutions in the main 
scientif ic databases . This dynamic has led to the 
creation and development of three interesting 
instruments that are giving vis ibi l ity to this 
community. First ,  the creation , in 2010 , of 
the Spanish Heritage Education Observatory 
(Observatorio de Educación Patr imonial de 
España , OEPE) from two R+D+I consecutive 
projects . Second, the holding of the biannual 
International Heritage Education Congress , C IEP, 
s ince 2012 , and this year celebrates its third 
edition; and third , the development and approval 
of the National Education and Heritage P lan in 
2013 by the Ministry of Education and Culture . Al l 
these actions al low us to say that the movement 
around Heritage Education is not anecdotic but 
it  is a thorough movement that a ims to promote 
changes in medium and long term in the f ie ld of 
education and heritage .  
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Thibault Manchon lançou a CULTIVAL em 2000. 
A primeira abordagem era organizar vis itas 
guiadas a bastidores de teatros . Foi uma forma 
de medir vis itantes que voltavam e também 
vis itantes locais .  Durante os anos , vár ios 
monumentos pediram à CULTIVAL para aumentar 
o número de vis itantes com vis itas pouco 
habituais ,  d isseminando comunicação por meios 
prof iss ionais internacionais .
 
CULTIVAL trabalha com Eif fe l Tower, National 
Paris Opera House, Museum of Natural History e 
também fundações , museus , estúdios de cinema 
e , recentemente , com a fábrica de chocolates 
Nestlé .  A CULTIVAL soma mais de 500 000 
vis itantes , 30 s ít ios pr incipais ,  agências em 
França e Marrocos .

A EXPERIÊNCIA DE UMA EMPRESA PRIVADA 
NO CAMPO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM 
FRANÇA

Os primeiros passos na “ indústr ia” da Educação 
Patr imonia l foram a organização e dinamização 
de vis itas guiadas em museus e monumentos . 
Nessa ocasião, surgiu uma for te competit iv idade 
a l imentada pelo grande número de empresas que 
propunham recursos humanos especia l izados 
para vis itas guiadas , e em regime  de 
outsourcing .

A Cultival depressa percebeu que ter ia de 
apostar na diferenciação, fornecendo um novo 
serviço aos museus e monumentos: aumentar 
o número de vis itantes deste equipamentos , 
gerando recursos f inanceiros directos para cada 
um deles , afectando, para o efe ito, forças de 
marketing e vendas . . .  e ter sucesso nesta aposta !

A Cultival trabalha com a Torre Eif fe l ,  Par is 
Opera House, Museu de História Natural ,  mas 
também com fundações , museus , estúdios de 
cinema, e mais recentemente , com a Fábrica de 
Chocolate da Nestlé .  Total izamos mais de 500 
000 vis itantes , gerimos 30 espaços e temos 
escritór ios em França e Marrocos .

Um dos factores chave de sucesso de uma 
actividade como a da Cultival é poder ser um 
outsourcing de toda a cadeia de produção: 
desde a dinamização da vis ita ,  à divulgação e às 
vendas , ao serviço de reservas (onl ine / of f l ine), 
à contabi l idade e , c laro, aos recursos humanos . 
Cria-se desta forma uma re lação directa entre 
a promoção e a produção, a lcançando melhores 
resultados .

Thibault Manchon launched CULTIVAL in 2000. 
The f i rst approach was to organise backstage 
guided tours in theatres . I t  was a mean to target 
repeaters and also local vis itors .  Through the 
years , major monuments asked CULTIVAL to 
develop the number of vis itors ,  creating unusual 
vis its and spreading promotional communication 
through international professional networks .
 
CULTIVAL works for Eif fe l Tower, National Paris 
Opera House , Museum of natural History, but 
also Foundations , Museums , Cinema studios or, 
recently,  Nestlé Chocolate Factory. More than  
500 000 vis itors ,  30 main s ites , agencies in 
France and Morocco.

EXPERIENCE OF A PRIVATE COMPANY IN 
FRENCH PATRIMONIAL EDUCATION

The f i rst steps in the industry of Heritage 
Education was helping museums and monuments 
to organize guiding tours . The competition 
was tight as many l it t le agencies proposed to 
outsource human resources service , especial ly in 
guiding tours .

Cultival quickly real ized that competit ive 
dif ferentiation and r is ing prof itabi l ity would 
come if we could give museums and monuments 
a new service: increasing the number of vis itors 
giving higher direct f inancial resources to each 
monument. This is only possible when creating 
strong marketing and sales task forces… and 
being successful !

CULTIVAL works for Eif fe l Tower, National Paris 
Opera House , Museum of natural History, but 
also Foundations , Museums , Cinema studios or, 
recently,  Nestlé Chocolate Factory. More than  
500 000 vis itors ,  30 main s ites , agencies in 
France and Morocco.

One of our key success factors is outsourcing 
the whole “production chain” , f rom creating the 
vis it ,  to market and sales , with an organized 
reservation service (on l ine / of f l ine),  account 
tasks and, of course , the human resources . 
I t  g ives a direct l ink between promotion and 
production and better results .

Beyond outsourcing , working with private 
companies focused on their activit ies help 
Heritage Education in targeting new kind of 
vis itors ,  to be more f lexible in trading and fol low 
innovation trends .

THIBAULT 
MANCHON 
CULTIVAL (FR)
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Sandra has worked in the f ie ld of heritage 
learning for 24 years . Af ter training as a primary 
school teacher and completing a Museum Studies 
post graduate diploma Sandra worked at several 
museum in England. She has been with Engl ish 
Heritage and Historic England since 2010 . She is 
par ticular ly interested in how more people can 
get involved in understanding, conserving and 
protecting heritage . Historic England is currently 
running a programme cal led Heritage Schools 
on behalf of the Government. Heritage Schools 
a ims to ensure that al l  young people grow up 
understanding their local and national heritage 
and are proud of where they l ive .

THE HERITAGE SCHOOLS PROJECT

Since 2012 Historic England has lead a 
programme to ensure that a l l  chi ldren learn about 
their immediate local heritage , to show them that 
everywhere has a story and they can be proud of 
where they l ive .

Heritage Schools employs highly ski l led teachers 
to train other teachers . Together they discover 
the stories f rom the past in the area immediately 
local to the school .  They then weave these stories 
into the school ’s curr iculum and connect it  to 
national and international history. 

In the process the chi ldren learn the ski l ls of 
heritage professionals .  They are able to carry out 
condition checks on war memorials and nominate 
them for inclusion in the national heritage 
protection scheme. They analyse archive maps 
and aeria l photographs and make judgements on 
the impact of changes to their bui lt environment. 
They make f i lms about their work learning the 
ski l ls of documentary f i lm makes and they are 
able to develop informed opinions on what is 
special about their own local area . 

The programme has had a s ignif icant impact on 
chi ldren’s pride and knowledge and teacher ’s ’ 
knowledge and conf idence . In 2016 Heritage 
Schools won a European Union Europa Nostra 
award for Cultural Heritage . The judges remarked 
that it  was a programme which is transferable to 
any European country. 

Sandra trabalha na área da Educação Patr imonia l 
há 24 anos . Após ter s ido professora primária 
e completar a pós graduação em Estudos 
Museológicos , Sandra trabalhou em vários 
museus em Inglaterra . Desde 2010 que colabora 
com Engl ish Heritage and Historic England. 
Interessa-se par ticularmente em levar o máximo 
número de pessoas a compreender, conservar 
e proteger o patr imónio. Na Historic England 
decorre actualmente um programa chamado 
Heritage Schools ,  com o objectivo de assegurar 
que os mais novos crescem compreendendo o 
patr imónio nacional e local e s intam orgulho do 
local onde vivem.

O PROJECTO HERITAGE SCHOOLS
(ESCOLAS DO PATRIMÓNIO)

Desde 2012 , a Historic England tem l iderado um 
programa que procura assegurar o conhecimento 
do patr imónio local por par te das cr ianças , 
mostrando- lhes que todos os locais têm uma 
história ,  e que devem sentir-se orgulhosos do 
s ít io onde vivem.

“Heritage Schools” assenta num conjunto de 
professores com manifestas competências para 
ensinar outros professores: juntos , descobrem 
a história do local onde as escolas se s ituam, 
integrando posteriormente essa matéria no 
curr ículo da escola e , por f im, estabelecendo uma 
re lação com a história nacional e internacional .

Neste processo, as cr ianças aprendem as 
competências dos prof issionais da área do 
patr imónio; tornam-se capazes de verif icar as 
condições de memoria is de guerra e incluí- los 
no regime nacional de protecção do patr imónio; 
anal isam mapas e fotograf ias aéreas em arquivo 
e aprendem a fazer apreciações cr ít icas sobre 
o impacto das a lterações das construções no 
meio urbano; produzem f i lmes sobre o seu 
trabalho, desenvolvendo as competências para 
real izar documentários . No fundo, o projecto 
Heritage Schools capacita as cr ianças para o 
desenvolvimento de opiniões informadas sobre 
o que é ou não é especia l sobre a sua própria 
local idade.

O programa tem tido bastante impacto no 
orgulho e conhecimento das cr ianças – como 
um inquérito levado a cabo o demonstra – ,  e , 
consequentemente , na sua auto-conf iança , assim 
como na dos professores . Em 2016 , Heritage 
Schools ganhou um prémio European Union 
Europa Nostra na área de Patr imónio Cultural , 
sendo um projecto repl icável a qualquer país 
europeu.

SANDRA
STANCLIFFE
HISTORIC ENGLAND (UK) 
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Bachelor ’s degree in History - Archeology ( 1994) 
and Master in Local and Regional History, f rom 
Lisbon University. Catarina is a Senior Technic ian 
of Cultural Heritage in local c ity hal l  s ince 1998 . 
Today, she is responsible for the Center of 
Research and Information Of Cacela Heritage in 
Vi la Real de Santo António City Hal l ,  where she 
develops scientif ic research , communication and 
interpretation of local heritage and education . 
She’s been responsible for planning and oversee 
thematic educational projects and has led the 
development of pedagogic materia ls associated 
with educational projects (books , games , 
interactive CD rom) and has publ ished ar tic les e 
routes on archeology, history and ethnography. 
While being a researcher, she developed and 
cooperated in many projects in cultural heritage , 
history and archeology.

Licenciada em História Variante de Arqueologia 
( 1994) e Mestre em História Regional e Local 
( 1999) pela Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa . É Técnica Superior de Patr imónio 
Cultural em autarquias locais desde 1998 , 
sendo actualmente responsável pelo Centro de 
Investigação e Informação do Patr imónio de 
Cacela , na Câmara Municipal de Vi la Real de 
Santo António, onde desenvolve trabalho nas 
áreas da investigação científ ica; comunicação, 
interpretação e valor ização do patr imónio; 
programação cultural ;  e educação para o 
patr imónio. Nesta área , tem sido responsável 
pela concepção e dinamização de projectos 
educativos temáticos , or ientados especia lmente 
para o 1 º e 2 º c iclos do Ensino Básico. Destacam-
se: “Mouras Encantadas e Encantamentos no 
Algarve”; “Velhos saberes , novos fazeres . 
Actividades prof issionais no l itoral ,  barrocal e 
serra Algarvia”;  “Para que servem as plantas? 
Usos antigos da f lora a lgarvia”;  “O que comiam 
os nossos avós? Al imentação no Sotavento 
Algarvio”; e “As casas dos nossos avós . A 
arquitectura popular Algarvia”.  Tem assumido 
também a coordenação das acções educativas 
integradas no projecto “À descoberta das 4 
cidades” (com escolas dos concelhos i rmãos 
de Fundão, Marinha Grande, Montemor-o-Novo 
e Vi la Real de Santo António).  Destacam-
se: “Patr imónios do nosso brincar”;  “Lugares 
e datas com estórias”;  “B icharada , ervas e 
companhia . À descoberta da fauna e f lora 
das 4 cidades”; e está em curso “De boca a 
orelha . À descoberta do patr imónio oral das 4 
cidades”. Tem coordenado a edição de diversos 
materia is pedagógicos , associados aos projectos 
educativos ( l ivros , jogos , Cd-Rom’s interactivos). 
Publ icou l ivros e diversos ar tigos e roteiros sobre 
arqueologia , h istór ia e etnograf ia .  Enquanto 
investigadora tem desenvolvido e colaborado em 
diversos projectos na área do patr imónio cultural , 
h istór ia e arqueologia .

CATARINA 
OLIVEIRA
CENTRO DE 
INVESTIGAÇÃO E 
INFORMAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO DE CACELA
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DO SUL , DE UMA AUTARQUIA , DE UMA VILA: 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM TODOS, PARA 
TODOS

Ao longo de 10 anos de actividade, o Centro 
de Investigação e Informação do Patr imónio 
de Cacela / CMVRSA , a funcionar numa 
antiga escola pr imária na a ldeia de Santa 
Rita (Concelho de Vi la Real de Santo António, 
Algarve) tem procurado par tir das características 
diferenciadoras do terr itór io, dos seus usos 
antigos , dos valores naturais e culturais que 
o distinguem, para a concepção de projectos 
e actividades na área da educação para o 
patr imónio, capazes de desencadear dinâmicas 
de aprendizagem, f ruição e intervenção cr iativa .
De forma complementar à investigação, 
interpretação e valor ização do patr imónio, 
o trabalho de educação patr imonia l tem-
se af i rmado como um eixo de intervenção 
estruturante . 

Para a lém da ofer ta regular de of ic inas temáticas 
/cr iativas , vis itas ao patr imónio local e da 
concepção e edição de materia is pedagógicos , 
é através de projectos temáticos regulares 
or ientados para o 1 º e 2 º c iclo do Ensino Básico, 
que vimos garantindo, a par tir das cr ianças e 
jovens , o envolvimento de toda a comunidade no 
conhecimento, preservação e valor ização do seu 
patr imónio.

O patr imónio r ico, diverso que identif ica a nossa 
área de intervenção (formas de povoamento, 
monumentos históricos , arquitectura 
vernácula , patr imónio hidrául ico, testemunhos 
arqueológicos de diversos períodos , usos antigos 
dos recursos naturais ,  saberes-fazeres , tradições 
festivas e re l ig iosas , patr imónio oral ,  …),  tem sido 
o ponto de par tida para os projectos educativos 
regulares que o CI IPC dinamiza desde 2006 
com escolas do concelho: “Mouras Encantadas 
e Encantamentos no Algarve”; “Velhos saberes , 
novos fazeres . Actividades prof issionais no 
l itoral ,  barrocal e serra Algarvia”;  “Para que 
servem as plantas? Usos antigos da f lora 
a lgarvia”;  “O que comiam os nossos avós? 
Al imentação no Sotavento Algarvio”; ou , o 
mais recente “As casas dos nossos avós . A 
arquitectura popular Algarvia”. 

Tem o CI IPC assumido também a coordenação 
das acções educativas integradas no projecto “À 
descoberta das 4 cidades” com uma metodologia 
de trabalho idêntica , só que par ti lhada com 
escolas dos concelhos do Fundão, Marinha 
Grande e Montemor-o-Novo, geminados com 
Vi la Real de Sto António. Começámos com 
“Patr imónios do nosso brincar”;  “Lugares e datas 
com estórias”;  “B icharada , ervas e companhia”. 
Está em curso “De boca a orelha” em torno do 
patr imónio oral das 4 cidades”. 

Com esta metodologia de trabalho (que 
compreende fases de motivação; concepção 
e entrega de materia is pedagógicos - f ichas , 
guiões; trabalho de pesquisa escola-comunidade; 
sa ídas de campo; of ic inas temáticas; devolução 
de resultados à comunidade) pretendemos 
envolver os mais novos , e com eles toda a 
comunidade, no reconhecimento mais profundo 
do que é o patr imónio, do que nos identif ica , em 
suma de quem somos . 

Escr ito de acordo com a antiga or tograf ia .

FROM THE SOUTH, FROM A RURAL AREA, BY A 
LOCAL COUNCIL: HERITAGE EDUCATION WITH 
EVERYONE, FOR ALL

For ten years the Research and Information 
Centre on Cacela’s Heritage / Vi la Real de Santo 
António Town Counci l ,  which is based in an old 
Primary school in the vi l lage of Santa Rita (Vi la 
Real de Santo António Counci l ,  in the Algarve) 
has used the characteristics of the area , its 
old ways , the natural and cultural values which 
distinguish it as a star ting point to conceive 
projects and activit ies in the area of heritage 
education , which promote the dynamics of 
learning , enjoyment and creative intervention .
In order to complement research , interpretation 
and to increase the value of heritage , the work 
in heritage education has become an axis of 
structural intervention .

As wel l  as of fer ing regular thematic/creative 
workshops , vis its to local heritage and the design 
and editing of teaching materia ls ,  we used 
regular thematic projects directed at schools 
(f i rst and second stages of primary education), to 
involve the whole community in the knowledge , 
preservation and valorisation to their own 
heritage .

The r ich and diverse heritage which characterises 
the area of intervention (historical monuments , 
vernacular architecture , water-powered heritage , 
archaeological evidence from various periods , 
old ways of using natural resources , know-how, 
festival and re l ig ious traditions , oral heritage , 
…) has been the star ting point for the regular 
educational projects which CI IPC runs with 
schools in the local area s ince 2006: ‘Enchanted 
Moorish Women and Spel ls in the Algarve’; 
‘O ld Knowledge , New Ways of Doing Things . 
Professional Activit ies on the Coast ,  in the 
Foothi l ls and the Hi l ls of the Algarve’;  ‘ What are 
P lants for? Old Uses of the Flora of the Algarve’; 
‘ What did our Grandparents eat? Diet in the 
eastern Algarve; or,  the most recent one , ‘Our 
Grandparents’ Houses . Popular Architecture in 
the Algarve’ .

C I IPC has also been undertaking the coordination 
of the educational activit ies which are par t of 
the project ‘The Discovery of 4 Cities’ ,  using an 
identical work methodology, shared with schools 
in the distr icts of Fundão, Marinha Grande and 
Montemor-o-Novo, which are twinned with 
Vi la Real de Santo António . We star ted with 
‘Our Heritage of P lay ’;  ‘P laces and Dates with 
Stories’;  ‘Beasts , Greenery and Company ’ .  We are 
developing ‘From Mouth to Ear ’ ,  which deals with 
the oral heritage of the 4 c it ies .

With this work methodology (which takes into 
account phases of motivation; design and del ivery 
of pedagogical materia ls ;  school-community 
research work; f ie ld tr ips; thematic workshops; 
giving feedback to the community),  we aim to 
involve the youngest ,  and together with them, the 
whole community, in the deepest recognition of 
what heritage is ,  of what identif ies us , in short of 
who we are .
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Executive Director at Padrão dos Descobrimentos 
(s ince 2011) / EGEAC . Project Manager at Cultural 
Projects , EGEAC (2007/ 11) .  Guide / Conferencist 
at Musée National d ’Histoire et d ’Art ,  Luxembourg 
(2002/04). Comunicacion and Sponsorship 
Coordinator - 100 dias Fest ,  and Luís de Camões 
Theatre , Parque Expo’98 ( 1997/98). Master in 
P lanning and Organis ing Cultural Projects , UFR 
Sciences Humaines et Arts ,  Université de Metz, 
França (2000/03). History Bacharel ,  Universidade 
Livre , L isboa ( 1978/83).

THE MONUMENT TO THE DISCOVERIES: THEMES 
AND CASES FOR AN APPROACH TO HERITAGE

The preservation of the heritage site , which 
the Monument to the Discoveries takes as a 
basic principle of its mission and a fundamental 
star ting point ,  is ,  however, f ragi le when regarded 
as a unique aim. Information , d issemination and 
even its adaptation are essentia l s igns of l i fe ,  and 
undeniable contr ibutions to the enhancement and 
defence of heritage .

In this statement, we share the most recent 
experiences associated with the Monument to 
the Discoveries , which has seen the introduction 
of a new programme of exhibitions and a 
more attentive and creative form of cultural 
intervention , drawing closer to the Portuguese 
publ ic by seeking to enhance its presence and 
loyalty without neglecting other audiences . In this 
way, we make our objectives , strategies and work 
methods known.

Diretora do Padrão dos Descobrimentos 
(desde 2011)/EGEAC - Empresa de Gestão de 
Equipamentos e Animação Cultural ,  EM . Gestora 
de Projeto na Direção de Projetos Culturais , 
EGEAC (2007/ 11) .  Guia/Conferencista no Musée 
National d ’Histoire et d ’Art ,  Luxembourg 
(2002/04. Coordenadora para a área de 
Comunicação e Patrocínios - Festival dos 100 
Dias e Teatro Luís de Camões , Parque Expo’98 
( 1997/98). Licenciatura e Mestrado em Conceção 
e Organização de Projetos Culturais ,  UFR 
Sciences Humaines et Arts ,  Université de Metz, 
França (2000/03). Licenciatura em História , 
Universidade Livre , Lisboa ( 1978/83).

O PADRÃO DOS DESCOBRIMENTOS: TEMAS E 
CASOS PARA UMA ABORDAGEM AO PATRIMÓNIO

A preservação do conjunto patr imonia l ,  que a 
missão do Padrão dos Descobrimentos integra 
nos seus princípios , constituindo um ponto 
de par tida primordia l ,  é no entanto f rági l 
quando considerada como um objetivo único. A 
informação, a divulgação e até a sua apropriação 
são sinais de vida essencia is ,  e contr ibutos 
inegáveis para a valor ização e defesa do 
patr imónio.

Nesta comunicação par ti lhamos a experiência 
mais recente do Padrão dos Descobrimentos , 
pondo em prática um novo programa de 
exposições , uma mediação cultural mais atenta 
e cr iativa , a aproximação ao públ ico nacional , 
procurando reforçar a sua presença e f idel ização, 
sem descurar os restantes públ icos . Dão-se assim 
a conhecer objetivos , estratégias , e formas de 
fazer.

MARGARIDA 
KOL DE 
CARVALHO
PADRÃO DOS 
DESCOBRIMENTOS
(EGEAC)
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As founder and the Creative Director of Mapa 
das Ideias , she has created and supervised the 
design and implementation of many mediation 
and educational projects , such as 2009 Darwin’s 
Smallest Exhibit featured in 300 schools ,  and the 
Mediation Project for Oeiras 250 years exhibit . 
She is a lso the responsible for the company ’s 
European projects area and was the coordinator 
as wel l  as a lecturer,  in  the Museum Mediators 
Europe Project ,  f inanced by the European 
Comission LLP Programme, 2012-2014 . Inês is 
a lso responsible for the creative development 
of new mediation products and services , by 
joining academic interests with communication 
and audience development tools .  Besides her 
academic career, currently f in ishing her PhD on 
Social Sciences , Inês is a lso a cer tif ied trainer 
s ince 1999 . 

THE EXPERIENCE OF A PRIVATE COMPANY 
IN THE FIELD OF MUSEUM MEDIATION IN 
PORTUGAL

Mapa das Ideias began in 1999 and today , 
seventeen years later,  the organization has twenty 
employees and has projects in seven European 
countr ies .

Throughout its activity in the areas of cultural 
mediation , marketing , cultural entrepreneurship 
and inclusive practices through culture , the 
company has received several awards in 
association with the partner museums .

The presentation of the founding partner and 
creative director,  Inês Bettencourt da Câmara , 
wi l l  focus on the innovation capital of Mapa das 
Ideias and how this re lates to a vis ion bui lt upon 
dif ferent f ie lds of knowledge and professional 
practice . 

Como fundadora e Directora Criativa da Mapa 
das Ideias , Inês cr iou e coordenou muitos 
projectos de mediação e educação nos Museus e 
no Patr imónio, como “a exposição mais pequena 
do Mundo”, um projecto anual que envolve mais 
de 300 estabelecimentos de ensino públ ico. 
Também é responsável pela gestão de projectos 
Europeus , tendo trabalhado como coordenadora 
e formadora no projecto cr iado pela Mapa das 
Ideias , Museum Mediators Europe, 2012-2014 . A 
Inês é também responsável pelo desenvolvimento 
cr iativo de serviços e produtos inovadores em 
mediação e , juntando interesses académicos com 
a cr iação de novas ferramentas .

A EXPERIÊNCIA DE UMA EMPRESA PRIVADA 
NO CAMPO DA MEDIAÇÃO CULTURAL  EM 
PORTUGAL

A viagem da Mapa das Ideias começou em 1999 e 
hoje , dezassete anos depois ,  a organização conta 
com vinte colaboradores e tem projectos em sete 
países Europeus .

Ao longo da sua actividade nas áreas de 
mediação cultural ,  marketing , empreendorismo 
cultural e práticas inclusivas através da cultura , 
a empresa tem recebido vários prémios em 
associação com os Museus com que colaborou . 

A apresentação da sócia fundadora e directora 
cr iativa , Inês Bettencourt da Câmara , vai 
concentrar-se no capita l de inovação da Mapa 
das Ideias e na forma como este se re laciona com 
uma visão construída em diferentes campos do 
saber e do trabalho.

INÊS 
BETTENCOURT
DA CÂMARA
MAPA DAS IDEIAS
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Mariana Sargo (Lisboa , 1977) l icenciou-se em 
Arquitectura Paisagista no ISA , área em que 
trabalhou durante 13 anos , especia l izando-se 
na coordenação de projectos . A edição de um 
blog de divulgação de actividades culturais para 
cr ianças e famí l ias motivou-a a reconduzir a sua 
formação e actividade prof issional para a área da 
animação cultural e do tur ismo.
 
Concluiu o curso intensivo ‘Empreendedorismo 
em Turismo Cultural e Paisagístico’ pelo AUDAX/
ISCTE em 2013 e formou-se em Informação e 
Animação Turística e Animação de Actividades de 
Tempos Livres . Em Maio de 2015 fundou a Lit t le 
Lisbon – Lisbon for Kids empresa de animação 
tur ística que tem por objectivo dinamizar 
actividades de tur ismo cultural e cr iativo para 
famí l ias e cr ianças , em Lisboa .

SABER OLHAR: FAMÍLIAS NO FOCO DA 
DIVULGAÇÃO PATRIMONIAL

Lisboa é um l ivro de história(s) a céu aberto. 
Edif íc ios , jardins , monumentos , museus e 
pessoas que nos contam as memórias dos povos 
que por cá passaram e que nos despertam um 
sentimento de per tença e identif icação com 
a nossa cidade. Inserindo-se no contexto do 
tur ismo cultural e cr iativo, a Lit t le Lisbon - 
Lisbon for Kids desenvolve programas com 
o objetivo de proporcionar experiências 
vivencia is focadas nas cr ianças e baseadas na 
descoberta e divulgação da história ,  patr imónio 
e expressões culturais da cidade, tendo em 
vista a educação (aquisição de conhecimentos/
formação), o lazer e o for ta lecimento dos laços 
famil iares . Exploramos estes recursos envolvendo 
a cr iança e a sua famí l ia num processo de 
observação, interpretação e memorização 
(através da integração de  memórias prévias 
dos pais e da cr iação de memórias futuras 
comuns), necessariamente adaptando as formas 
de comunicação e os recursos envolvidos 
e atividades lúdico-educativas de acordo 
com as motivações de cada famí l ia (famí l ias 
estrangeiras , famí l ias nacionais e locais),  e 
não excluindo os interesses e expetativas dos 
próprios pais .  Mantemos assim vivo o ciclo do 
Patr imónio: compreender > valor izar > manter 
> desfrutar > compreender. . . .  De igual modo, 
acreditamos que uma experiência tur ística 
agradável na infância , motivará o interesse 
em regressar mais tarde, noutro contexto de 
tur ismo famil iar,  uma vez que as cr ianças são os 
consumidores de amanhã . Em suma, um impacto 
posit ivo na sociedade, através da divulgação 
patr imonia l e envolvimento dos mais novos na 
perspetiva de um “comprometimento” futuro 
sustentável . 

Mariana Sargo has a bachelor ’s degree in 
landscape architecture ( ISA), and has worked 
in this f ie ld for 13 years . She created a blog for 
the disclosure of cultural activit ies for chi ldren 
and famil ies ,  which motivated her to redirect 
the academic education in tourism with a course 
on “Enterpreneuship on Landscape and Cultural 
Tourism” ( ISCTE , 2013). In 2015 , Mariana founded 
Lit tle L isbon - L isbon for Kids , with the main goal 
to create cultural tourism activit ies for famil ies 
and kids in Lisbon.

OBSERVING: HERITAGE ASSETS DISCLOSURE 
FOCUSED BY FAMILIES

Lisbon is an open book of History and stories . 
Bui ld ings , gardens , monuments , museums and 
people who share memories of those who came 
by here , which awakes in us a sense of belonging 
and identif ication with our c ity. In the context 
of cultural and creative tourism, Lit t le L isbon 
- L isbon for Kids develops programs aimed 
at providing enriching experiences focused 
on chi ldren and based on the discovery and 
disclosure of Portuguese history, heritage 
and cultural expressions of the c ity ; a lways 
combining education (acquisit ion of knowledge), 
le isure and the strengthening of family t ies . 
We explore these resources involving the chi ld 
and his family in the process of observation , 
interpretation and memorization (through the 
integration of the parents’ previous memories 
and through the creation of common future 
memories),  necessari ly adapting dif ferent forms 
of communication , the materia ls and the learning 
activit ies according to the motivations of each 
family (foreign , national and local famil ies),  and 
not excluding the interests and expectations 
of the parents themselves . Thus , we keep the 
heritage cycle running and del ivering positive 
results :  understanding > valuing > caring > 
enjoying > understanding. . . .  S imi lar ly,  we 
bel ieve that a pleasant tourist experience in 
chi ldhood, motivates the interest in returning 
later,  on another family tourism context ,  as 
today ’s chi ldren are the consumers of tomorrow. 
Summarizing , we are creating a positive 
impact on society through asset disclosure and 
engagement of the youngest ,  in the perspective 
of a future sustainable involvement of a l l .

MARIANA 
SARGO
LITTLE LISBON 
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In 2003 , Al ice Eça Guimarães special ized in 
digital ar ts (Univ Catól ica portuguesa). S ince , 
she worked in various techniques , f rom company 
advertis ing to animated cinema with educational 
purposes . 

ANIMATED SHORT FILMS AS A TOOL
FOR THE LEARNING PROCESS

The goal of this presentation is to launch 
the discussion on the urgent need to use AV 
resources in the teaching of content . More 
specif ical ly,  to talk about the advantages of using 
animation movies to teach History, especial ly to 
younger school-aged chi ldren (aged 6 to 12).

Star ting from the experience of 3 animated 
educational short f i lms . “A incrível h istória das 
l inhas de Torres Vedras” , “A lenda de Al-Pal-
Omar” and “D. Sesnando Davides - o herói 
improvável ” ,  we wi l l  analyse the advantages 
of these contents , namely how attractive they 
are to the younger crowd, as they are l inked to 
fun and enter tainment which , when integrated 
in traditional teaching, may act as catalyst for 
a moment of ref lection and discussion of the 
content , thus promoting the interaction and 
interest of students/general publ ic .

Final ly we also wish to ask which measures 
should be used to include this type of investment 
in dif ferent resources in the current education 
programme

Em 2003 , Al ice Eça Guimarães especia l izou-se 
em ar tes digita is ,  no curso de Som e Imagem, 
da escola das ar tes da Universidade Catól ica 
Portuguesa . Desde então tem trabalhado em 
várias técnicas , por vários meios , tanto em 
publ ic idade para empresas como a Sonae, o 
Intermarché ou a editora Leya como em cinema 
de animação com objectivos pedagógicos , como 
o f i lme “ A incr ível h istór ia das Linhas de Torres 
Vedras” ou “Sesnando, o herói improvável ,” 
recebendo alguns prémios pelo caminho. 
Terminou a sua primeira cur ta-metragem em 
pixi lação, “Amélia & Duarte” real izada em 
parceria com Mónica Santos . Atualmente , 
trabalha na sua segunda cur ta-metragem em 
pixi lação.

A ANIMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE 
APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS

Esta apresentação pretende in iciar uma discussão 
sobre a premência da uti l ização de recursos 
audiovisuais para a aprendizagem de conteúdos , 
mais especif icamente , as vantagens de uti l izar 
o cinema de animação no ensino da História , 
especia lmente às camadas etár ias mais jovens , 
mas em idade escolar ( entre os 6 e os 12 anos).

Usando como ponto de par tida a experiência 
adquir ida na real ização de 3 cur tas-metragens 
de animação com f ins pedagógicos , “ A incr ível 
h istór ia das l inhas de Torres Vedras”,  “A lenda de 
Al-Pal-Omar” e “ D. Sesnando Davides - o herói 
improvável ” será fe ita uma anál ise das vantagens 
associadas a estes conteúdos , nomeadamente 
a atracção que exercem sobre o públ ico mais 
jovem por estarem associados a um momento 
de diversão e entretenimento que, desde que 
devidamente integrados com as formas de 
ensino tradicionais ,  podem funcionar como um 
catal izador para uma ref lexão e poster ior debate 
dos conteúdos programáticos promovendo a 
interacção e o interesse dos a lunos/ públ ico em 
geral .

Por f im, questionar-se-á quais as medidas a 
adoptar para que o investimento neste t ipo 
de recursos a lternativos possa ser incluído no 
programa educativo vigente .

Escr ito de acordo com a antiga or tograf ia .

ALICE EÇA 
GUIMARÃES
REALIZADORA DO FILME 
“A INCRÍVEL HISTÓRIA 
DAS LINHAS DE TORRES 
VEDRAS”
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Actualmente , desempenha funções no 
Departamento de Patr imónio Cultural da Câmara 
Municipal de Lisboa , coordenando a Galer ia de 
Arte Urbana nas suas diversas áreas de actuação. 
Anteriormente , integrou a Divisão de Relações 
Públ icas e Protocolo, também no Município de 
Lisboa . Concluiu o Mestrado em História da 
Arte Contemporânea , na Universidade Nova de 
Lisboa , desenvolvendo previamente investigação 
na área das Ciências Pol ít icas e Internacionais , 
não só na Faculdade de Dire ito de Lisboa , bem 
como na Universidade Catól ica Portuguesa . É 
l icenciada em Relações Públ icas e Publ ic idade 
pelo Instituto de Novas Prof issões . Trabalhou 
nas redações de a lguns jornais ,  nomeadamente 
no Diár io de Notícias .  É a inda membro fundador 
da Rede Luso-Brasi le ira de Pesquisa em Artes e 
Intervenções Urbanas - RAIU.

Nowadays , works at L isbon’s City Hal l  Cultural 
Heritage Department, managing GAU - Urban 
Art Galery in its d if ferent areas . Before , she 
has been in Lisbon’s City Hal l  Publ ic Relations 
Devis ion . She has concluded a Master Degree in 
Contemporary Art in New University of L isbon , 
and worked has a researcher in Pol it ical and 
International Sciences in Lisbon’s Law School , 
as wel l  as in Portuguese Cathol ic University. She 
has a degree on Publ ic Relations and Advertis ing 
(New Professions Institute).  She worked at 
some diary journals ,  l ike Diár ios de Notíc ias . Se 
is a founder member of Luso-Brasi l ian Net of 
Research in Arts and Urban Interventions (RAIU).

SÍLVIA
CÂMARA
GALERIA DE ARTE 
URBANA
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Art historian by Universidade Nova de Lisboa 
(UNL), has worked for 16 years in bringing people 
to heritage through the creation of services 
and products mediators . I t  is a PhD in History 
of Contemporary Art by UNL, has a D iplôme de 
Hautes Etudes by Paris 1  - Panthéon Sorbonne in 
Tourism-Cultural ,  Master of Arts ,  Heritage and 
Restoration from the Faculty of Arts ,  University 
of L isbon , and a Graduate Diploma in Law 
Heritage , Faculty of Law, University of L isbon. 
She is the author of several books and ar tic les 
on your area of special ization in Art History and 
the themes of Asset Management. Incorporated 
researcher at the Faculty of Social Sciences 
and Humanities 2013 and vis it ing professor at 
ISCTE in 2010/2011 .  In 1998 , he created the 
Fresco Route , the f i rst route of cultural touring 
the country, promoting vis its to unknown or 
inaccessible cultural heritage and enabl ing the 
discovery of the Alentejo mural repertoire . I t 
was the pioneering Fresco route that originated 
the Spira . In seven years of existence , Spira 
has created four business areas , a l l  focused on 
the cultural and natural heritage and seeking 
cover progressively the economic sector of this 
indigenous resource: Cultural and Landscape 
Touring , Heritage Education , Communication , and 
f inal ly,  Consulting .

Doutorada em História da Arte Contemporânea 
pela Universidade Nova de Lisboa (2008); tem 
um Diplôme des Hautes Études (3º ciclo) em 
Turismo pelo Institut de Recherche en Études 
Supérieures Touristiques da Universidade de 
Paris 1  – Panthéon Sorbonne (2006); é a inda 
Mestre em Arte , Patr imónio e Restauro pela 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
(2001) e Licenciada em História var iante História 
da Arte pela Universidade Nova ( 1998). Tem, 
por f im, uma Pós-Graduação em Dire ito da 
Cultura e do Patr imónio Cultural na Faculdade 
Dire ito da Universidade de Lisboa (2010). Foi 
Investigadora Integrada do Instituto de História 
da Arte da Faculdade de Ciências Socia is e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa (2010-
2013) e Professora Convidada na Pós-Graduação 
em Patr imónio e Projectos Culturais no ISCTE, 
Lisboa , no ano lectivo de 2010/2011 .  Depois de 
quase uma década de estudos e colaboração 
prof issional com diferentes entidades públ icas 
e pr ivadas na área do patr imónio, fundou, em 
2007, no Dia da Criança , a Spira – revita l ização 
patr imonia l Lda onde desempenha as funções de 
Directora-geral .  Na área da gestão patr imonia l 
e da História da Arte , tem apresentado 
diversos estudos sob a forma de l ivros , ar tigos 
e comunicações nacionais e internacionais , 
e coordenado parcerias institucionais .  Foi 
membro do Conselho Consultivo do ICOMOS 
Portugal (2007-2008). Per tence à Direcção da 
SEDES – Associação para o Desenvolvimento 
Económico-Socia l (2012-2014 e 2014-2016); é 
Vogal da Direcção da APECATE - Associação 
Portuguesa de Congressos , Empresas de 
Animação Turística e Eventos; e Membro da 
Direcção da ARPTA - Agência Regional de 
Promoção Turística do Alentejo. Per tence ainda a 
várias outras associações da área da cultura , do 
sector humanitár io e de par tic ipação cívica .

MODERADORES    MODERATORS

CATARINA 
VALENÇA 
GONÇALVES
SPIRA - REVITALIZAÇÃO 
PATRIMONIAL
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Nasceu no Porto, em 1973 . Par tic ipou no grupo 
de teatro da escola e ta lvez por isso aos  17 anos , 
aceitou às escondidas fazer testes de dobragens . 
Cresceu a fazer vozes de desenhos animados , 
quando alguns dos seus amigos a inda os viam. 
Sempre pensou que ir ia estudar história de ar te 
porque gostava de ouvir as h istór ias da História 
mas optou pelo design e descobriu a magia de 
pensar sobre o processo de fazer e fazer.  Foi 
bolseira Erasmus na Hogeschool ,  Departamento 
de Desenvolvimento de Produto, Antuérpia , 
c idade onde redescobriu o teatro e a dança .
Par tic ipou em workshops sobre cr iação e método 
de projeto no Museu da Vitra com designers e 
teóricos como  Christopher Jones , Uwe Fischer 
ou Xavier Mategot , entre outros . Desde 1999 
desenvolve atividades pedagógicas em diferentes 
contextos . Deu aulas de Educação Visual , 
Expressão Plástica e Metodologia das expressões 
a meninos mais pequenos e a mais crescidos . 
Real izou workshops para populações carenciadas 
e grupos de r isco. Frequentou o programa 
de mestrado sobre Criatividade Apl icada na 
Faculdade de Ciências Educativas , Universidade 
de Santiago de Compostela . Fez a Pós-graduação 
em Gestão Cultural nas Cidades no INDEG/ 
ISCTE . Entre 2001 e 2006, cr iou o programa do 
Serviço Educativo do Teatro do Campo Alegre , 
no Porto. Em 2008 e 2009, foi consultora para 
as Atividades Educativas da Artemrede – Teatros 
Associados . Desde 2006 até à data , programa 
e coordena o Programa para Crianças e Jovens 
do Teatro Maria Matos . Dá formação na área dos 
Serviços Educativos .

Gosta muito de nadar e de poesia e de nadar em 
poesia mas do que gosta a inda mais é de a judar a 
pequena Mati lde a ser fe l iz .

Nasceu no Porto , em 1973 . Par tic ipou no grupo 
de teatro da escola e talvez por isso aos  17 anos , 
aceitou às escondidas fazer testes de dobragens . 
Cresceu a fazer vozes de desenhos animados , 
quando alguns dos seus amigos ainda os viam. 
Sempre pensou que ir ia estudar história de ar te 
porque gostava de ouvir as histórias da História 
mas optou pelo design e descobriu a magia de 
pensar sobre o processo de fazer e fazer.  Foi 
bolseira Erasmus na Hogeschool ,  Departamento 
de Desenvolvimento de Produto , Antuérpia , 
c idade onde redescobriu o teatro e a dança .
Partic ipou em workshops sobre cr iação e método 
de projeto no Museu da Vitra com designers e 
teóricos como  Christopher Jones , Uwe Fischer 
ou Xavier Mategot, entre outros . Desde 1999 
desenvolve atividades pedagógicas em diferentes 
contextos . Deu aulas de Educação Visual , 
Expressão P lástica e Metodologia das expressões 
a meninos mais pequenos e a mais crescidos . 
Real izou workshops para populações carenciadas 
e grupos de r isco . Frequentou o programa 
de mestrado sobre Criatividade Apl icada na 
Faculdade de Ciências Educativas , Universidade 
de Santiago de Compostela . Fez a Pós-graduação 
em Gestão Cultural nas Cidades no INDEG/ 
ISCTE . Entre 2001 e 2006 , cr iou o programa do 
Serviço Educativo do Teatro do Campo Alegre , 
no Porto . Em 2008 e 2009, foi consultora para 
as Atividades Educativas da Artemrede – Teatros 
Associados . Desde 2006 até à data , programa 
e coordena o Programa para Crianças e Jovens 
do Teatro Maria Matos . Dá formação na área dos 
Serviços Educativos .

Gosta muito de nadar e de poesia e de nadar em 
poesia mas do que gosta ainda mais é de ajudar a 
pequena Mati lde a ser fe l iz .

SUSANA 
MENEZES
TEATRO MARIA MATOS
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É mestre em criação ar tística contemporânea pela 
Universidade de Aveiro (2008) com a disser tação   
Os Discursos Museológicos – Arte e Públ ico , 
tem uma pós-graduação em Banda Desenhada e 
I lustração pelo Instituto de Artes Visuais Design 
e Marketing ( IADE) (2002) e uma l icenciatura 
em  P intura pela Escola Superior de Tecnologias 
Artísticas de Coimbra (2000).

Tem colaborado com diversas instituições no 
âmbito das re lações entre a ar te e a educação, 
nomeadamente com a Casa das Histórias Paula 
Rego, cujo Serviço Educativo coordenou (2009-
2013), e com a Fundação Calouste Gulbenkian , 
na qual tem apoiado a execução de projetos 
especiais desde 2013 , designadamente o Projeto 
10X10- que opera metodologias ar tísticas em 
contexto escolar e o Programa de Mobi l idade de 
Educadores - Formação em formato colaborativo 
e em contexto , d ir ig ido a mediadores culturais .

É mestre em criação ar tística contemporânea 
pela Universidade de Aveiro (2008) com a 
disser tação  Os Discursos Museológicos – Arte 
e Públ ico, tem uma pós-graduação em Banda 
Desenhada e I lustração pelo Instituto de Artes 
Visuais Design e Marketing (IADE) (2002) e uma 
l icenciatura em  Pintura pela Escola Superior de 
Tecnologias Artísticas de Coimbra (2000).

Tem colaborado com diversas instituições no 
âmbito das re lações entre a ar te e a educação, 
nomeadamente com a Casa das Histórias Paula 
Rego, cujo Serviço Educativo coordenou (2009-
2013), e com a Fundação Calouste Gulbenkian , 
na qual tem apoiado a execução de projetos 
especia is desde 2013 , designadamente o Projeto 
10X10- que opera metodologias ar tísticas em 
contexto escolar e o Programa de Mobi l idade de 
Educadores - Formação em formato colaborativo 
e em contexto, dir ig ido a mediadores culturais .

ADRIANA 
PARDAL
PROGRAMA “DESCOBRIR”, 
FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN
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