
INTRODUÇÃO
Ainda que ao IGESPAR2 pertença a 
missão de conservar, preservar, sal-
vaguardar e valorizar o património 
português, é às autarquias, aos mu-
seus (e, consequentemente, aos servi-
ços educativos) que compete, sobretu-
do, a sua divulgação.
E porque para proteger é necessário 
conhecer, estabelecem-se activida-
des, concebem-se acções para um 
conjunto, cada vez mais alargado, 
de públicos.

PLANIFICAR, CONCRETIZAR E 
AVALIAR
Com o amanhecer de um novo sécu-
lo, a Câmara Municipal de Mafra ini-
ciou o seu projecto de divulgação e 
protecção do património concelhio.
Dedicando-se, primeiramente, à fai-
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xa etária dos seis aos dez anos (1.º ci-
clo), ganhou asas, e hoje, quase uma 
década depois, trabalhamos para a co- 
munidade, abrangendo quase todos 
os seus grupos etários.
Defendemos, tal como Jerome Bruner, 
que “qualquer assunto pode ser ensi-
nado eficazmente, de uma forma intelec-
tualmente honesta, a qualquer criança, 
em qualquer fase de desenvolvimento” 
(Sprinthall e Sprinthall, 1993, p. 239)
e acrescentamos que, para estes ob-
jectivos serem atingidos, é fundamen-
tal criar ferramentas operacionais ade-
quadas.
Identificamo-nos com o conceito da 
aprendizagem pela descoberta e pelo prin-
cípio da fascinação, apresentando sem-
pre os conteúdos adaptados à idade 
e estádio de desenvolvimento do alu-
no (ou participante), de modo a que 

ele se sinta cativado e despertando a 
sua natural curiosidade.
Acreditamos que uma comunidade 
(escolar e não-escolar) mais esclare-
cida e conhecedora do seu patrimó-
nio está melhor preparada para o 
defender e proteger.
Sustentando que aos serviços edu-
cativos compete a realização de acti-
vidades de carácter pedagógico, as-
sim como acções (in)formativas para 
educadores e professores, e sessões 
de história “ao vivo” (as comummen-
te conhecidas recriações históricas), 
apresentaremos alguns casos práticos 
desenvolvidos pelo Gabinete de Ar-
queologia desta autarquia.
De acordo com a Lei do Património 
Cultural Português, de 2001 (e com 
a Convenção do Património Mun-
dial Cultural e Natural, de 1972), que 

Viajar no tempo 
através do património 
histórico e arqueológico 
do concelho de Mafra
“Defender o património é, antes de mais, conhecê-lo. E conhecer 
o património implica conhecer o percurso histórico em que ele se 
enquadra e fora do qual perde todo o seu significado.” 

Manique e Proença1
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Viver (n)a Pré-história – oficina de fim-de-semana.À descoberta de Santo André – explorar a exposição e o monumento.



Tema de Capa
PATRIMÓNIO PARA MIÚDOS

classifica os bens imóveis em monu-
mento, conjunto e sítio, abordaremos 
os exemplos de exploração pedagó-
gica, efectuados para a Igreja de San-
to André (Monumento Nacional) e 
para o Penedo do Lexim (sítio arqueo-
lógico, Imóvel de Interesse Público).
Alvo de escavações arqueológicas 
entre 1997 e 1998, a Igreja de Santo 
André proporcionou-nos um amplo 
conjunto de acções educativas.
Às intervenções de campo segui-
ram-se os trabalhos de laboratório, 
que conduziram à realização da pri-
meira grande exposição monográ-
fica da autarquia designada “Santo 
André de Mafra: da Arqueologia à 
História” e à publicação do primeiro 
volume da colecção “Descobrindo a 
Arqueologia de Mafra”.
Neste contexto concebeu-se uma ac-
tividade, dedicada ao 3.º e 4.º anos 
de escolaridade do ensino básico, di-
vidida em três fases: visita à exposi-
ção, apresentação multimédia e jogo3.
Porque os objectos não falam por si
só, sentimos necessidade de os en-
volver em acções práticas e diverti-
das, de modo a que se tornem uma 
“memória – viva” de quem os utilizou.
Fora do contexto escolar (interrup-

ções lectivas), o monumento continua 
a ser cenário de visitas interactivas, 
onde são abordados temas como a 
evolução do edifício, a utilização do 
espaço como necrópole e a concep-
ção da morte na Idade Média e Mo-
derna. Sob a forma de jogos de pis-
tas exploram-se estes temas com crian-
ças, cuja faixa etária corresponde ao 
1.º ciclo.
Através de uma narrativa onde reis 
e rainhas se cruzam entre a História 
de Portugal e as estórias da vila de 
Mafra e com o auxílio de puzzles so-
bre o esqueleto humano, explica-se e 
vive-se o edifício com crianças do 
ensino pré-escolar.
As intervenções arqueológicas reali-
zadas no Penedo do Lexim, entre 1998 
e 2004, permitiram identificar um 
elevado número de artefactos, cujo 
estudo interdisciplinar conduziu à 
concepção da exposição “Penedo do 
Lexim. Povoado Pré-Histórico” e ao 
desenvolvimento de uma área peda-
gógica intitulada “Uma casa com 
5 000 anos”4. Este espaço inovador
(uma vez que foi a primeira répli-
ca de uma cabana pré-histórica a 
ser realizada em Portugal) ajudou a 
construir uma ponte entre as comu-

nidades actuais e aquelas que vive-
ram num passado longínquo.
Neste âmbito, planificaram-se e exe-
cutaram-se oficinas e actividades peda-
gógicas, com o objectivo comum de 
conhecer o quotidiano deste povoa-
do de forma lúdica. A oficina abor-
da este objectivo de forma prática, 
através de ateliers. As actividades 
privilegiam a obtenção de conheci-
mentos por intermédio de um con-
tacto interactivo entre o espaço peda-
gógico e a exposição, bem como a sua 
consolidação através de jogos.
Distinguem-se, igualmente, as acti-
vidades escolares (para crianças do 
ensino pré-escolar, 1.º e 3.º ciclos) e 
as actividades de fim-de-semana 
(dedicadas às famílias). Enquanto 
as primeiras têm uma vertente mais 
dogmática, intimamente relaciona-
da com o currículo escolar, as acti-
vidades de fim-de-semana têm um 
carácter lúdico e motivador, afir-
mando o museu como um espaço 
de descoberta e de divertimento. E 
assim, actividades do Passado, como
a olaria, a tecelagem, a moagem de 
cereais ou a realização de objectos 
de adorno transformam-se num ri-
tual, também, do Presente.
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Um dia na corte de D. João VI – recriação histórica.



MARTA MIRANDA,

Arqueóloga 

Câmara Municipal de Mafra

Defendendo que o uso efectivo de 
museus como um recurso de apren-
dizagem depende, principalmente, 
dos professores e educadores e que 
o desenvolvimento das suas capaci-
dades irá melhorar significativa-
mente a aprendizagem dos alunos 
(Anderson, 1997, p. IX), a autarquia 
desenvolve, desde 2005, um projec-
to para docentes do ensino básico (1.º 
e 3.º ciclos) subordinado ao tema 
“Introdução ao Património Histórico 
Arqueológico de Mafra”.
Através desta formação, procuramos 
sistematizar a informação sobre his-
tória local e património, marcas (vi-
síveis e invisíveis) da paisagem onde 
docentes e alunos se integram.
Após estas formações começámos a 
ver florescer o nosso trabalho. Pois, 
para além do convite endereçado às
escolas, a iniciativa cabe agora, tam-
bém, aos professores. Alguns docen-
tes já preparam connosco a activi-
dade, expressando vontade de ver 
desenvolvidas partes dos curricula 
que ainda não foram abordadas e que 
podem ser melhor apreendidas fora 
do contexto “formal” da sala de aula.

Com o objectivo de viver (n)os monu-
mentos, o projecto “Recriação Histó-
rica”, iniciado em 2004, tem tido co-
mo palco o Palácio Nacional de Ma-
fra e o Jardim do Cerco (jardim real).
Dirigido ao grande público e abran-
gendo mais de uma centena de vo-
luntários, de diversos grupos etários 
(a grande maioria residente no con-
celho de Mafra), proporciona uma 
aula de História ao vivo a partici-
pantes e visitantes.
A corte de D. João VI, a sua partida 
para o Brasil e a Guerra Peninsular 
(com a ocupação dos franceses deste 
monumento) têm sido alguns dos te-
mas explorados.

CONCLUINDO…
Desde a Pré-história ao século XXI, 
“atravessando” concheiros mesolíti-
cos, monumentos funerários ou re-
dutos das Linhas de Torres Vedras… 
Utilizando-nos de exposições, mo-
numentos e sítios arqueológicos, vá-
rias têm sido as actividades desen-
volvidas por este Gabinete!
E dez anos depois “da partida”, olha-
mos para trás, para este longo caminho
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(tão longe ainda do fim) e os nossos 
passos, já bem marcados na areia, in-
citam-nos a continuar... 

Uma casa com 5 000 anos – exposição pedagógica.
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1 Manique e Proença, 1994, p. 55.
2 Instituto de Gestão do Património Arquitec-
tónico e Arqueológico.
3 Para uma descrição detalhada da actividade 
confrontar Miranda, 2003.
4 Confrontar Miranda, 2008.
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