
Tema de Capa

O Mosteiro de São Martinho de Tibães 
procura atrair ao seu espaço vários 
tipos de públicos tentando, ao mes-
mo tempo, que sejam conscienciali-
zados para a preservação e valoriza-
ção do nosso património histórico e 
cultural. Por essa razão, e procuran-
do ir ao encontro das diferentes ne-
cessidades de quem nos visita, foi 
implementado um Serviço de Edu-
cação e de Comunicação no Mostei-
ro, com funcionamento permanente 
e com a finalidade de fazer um aten-
dimento diferenciado dos grupos, ten-
do em atenção os objectivos da visi-
ta, as suas características, os espaços 
do mosteiro, a exposição a visitar 
ou a actividade em que pretendam 
participar. 
Assim sendo, elaboramos um vasto pro-
grama de actividades lúdico-pedagó-
gicas que pretendem estabelecer a li-
gação dos diferentes tipos de público
ao Mosteiro, dando-o a conhecer de 
uma forma simples e atraente. Dese-
jamos que as actividades sugeridas 
façam com que os participantes en-
tendam o Mosteiro de São Martinho 
de Tibães como um lugar carregado 
de simbolismo e história, que sintam
o prazer de entrar, descobrir e apren-
der, sensibilizando-os ao mesmo tem-
po, para a preservação, salvaguarda 
e divulgação do nosso património. 

O PÚBLICO INFANTIL 
O público infantil (pré-primário e 
1.º ciclo) tem sido um dos alvos privi-
legiados no nosso trabalho de anima-
ção e é, também, aquele que, paulati-
namente, tem vindo a registar um cres-
cimento mais consistente e significa-
tivo, representando, em 2008, cerca 
de 3 500 crianças, num universo to-
tal de cerca de 15 000 visitantes rece-
bidos pelo Serviço de Educação e Co-
municação, o que representa 23,5% 
do global. 
Algumas das actividades propostas 
foram planeadas em parceria com 
outras entidades, de modo a enri-
quecer o seu conteúdo e permitir 
a troca mútua de experiências em 
várias áreas, fazendo com que, deste 
modo, houvesse uma maior atracção 
e participação do público. Esta polí-
tica de parcerias tem sido uma das 
mais importantes formas de envol-
vimento e aproximação da comuni-
dade local ao Mosteiro, sendo exem-
plo disso o aumento do número de 
visitantes totais e os do Serviço de 
Educação e Comunicação. Através 
do conhecimento dos currículos es-
colares, da troca de informações e 
conhecimentos com os agentes educa-
tivos e culturais, definimos o objec-
tivo claro de abrirmos o Monumen-
to a novas iniciativas, provenientes 

de professores e agentes culturais e 
associativos, de forma a irmos, tam-
bém, ao encontro das suas necessi-
dades. Do mesmo modo que propo-
mos o nosso plano de actividades pa-
ra os diversos anos lectivos, mante-
mos sempre a abertura à exploração 
pedagógica do Mosteiro por parte 
dos agentes educativos, desenvolven-
do actividades conjuntas com pro-
postas simbióticas, resultantes da 
interacção entre os técnicos do Mo-
numento, os professores e outros res-
ponsáveis por estruturas culturais, as-
sociativas ou sócio-educativas. Neste 
quadro de actuação em parceria com
os referidos agentes, podemos invo-
car as iniciativas concretizadas com 
grupos escolares dos jardins-de-infân-
cia, do 1.º ciclo, da educação espe-
cial, ATL’s ou centros de dia. 
Nestas acções integrámos, ainda, gru-
pos ou entidades de carácter asso-
ciativo e outros agentes culturais ou 
artísticos, que nos possibilitaram pla-
nificar e executar actividades como 
a animação de contos infantis, a rea-
lização de ateliês de exploração lúdi-
co-pedagógica, a criação de texto tea-
tral, a implementação de teatro de 
marionetas, a animação de exposi-
ções temporárias, o desenvolvimen-
to de actividades específicas para a 
terceira idade ou, ainda, actividades 
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Martinho de Tibães

O Mosteiro de São Martinho de Tibães, antiga Casa-mãe da Congregação Beneditina de Portugal 
e do Brasil (1567-1834), é hoje um serviço dependente da Direcção Regional da Cultura do Norte. 
Imóvel classificado de Interesse Público1, tem como missão promover o conhecimento e divulga-
ção do património monástico da Ordem Beneditina e consolidar-se como um instrumento activo 
para a cidadania, para a memória social e para a identidade cultural. 
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para grupos simultâneos de idosos e 
de crianças dos jardins-de-infância lo-
cais. Salientamos o caso da Horta Tra-
dicional, em que crianças e avós inte-
ragem, divertindo-se, ensinando os 
mais velhos, captando e aprendendo 
os mais novos, por entre risos e sor-
risos de animação e diversão per-
manente.
O conhecimento sobre o Mosteiro en-
volve especialidades que se tornam 
transversais e fundamentais para uma
efectiva divulgação deste conjunto mo-
numental: a História e a História da 
Arte, a Arquitectura e a Engenharia, a 
Biologia e as outras Ciências da Natu-
reza, como sejam a Geografia e a Geo-
logia, entre outras. 
Então, toda a equipa de funcionários 
é chamada a participar na divulga-
ção, transmissão de saberes e anima-

ção do Mosteiro, desde a Direcção 
aos jardineiros, porque todos os sa-
beres se cruzam e interagem, no sen-
tido de transmitir ao público a Me-
mória do Mosteiro, a sua importân-
cia como pólo de Identidade e Cida-
dania e veículo transmissor de Cul-
tura, independentemente da sua ida-
de, motivações ou conhecimentos.
As acções desenvolvidas permitiram-
-nos estreitar os laços de cooperação 
e parceria com os jardins e escolas 
locais que têm vindo a participar nas 
actividades programadas, conduzin-
do a um relacionamento cada vez 
mais estreito entre o Mosteiro e a  
Escola, reflectindo-se, até, na ori-
gem do nome do agrupamento de 
escolas local, designado como Agru-
pamento de Escolas “Mosteiro e Cá-
vado”. 
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Visita à Cerca Conventual do Mosteiro. Crianças do jardim-de-in-
fância a subirem o Escadório.

Vindima. Crianças do 1.º ciclo.2

Desfolhada. Crianças do 1.º ciclo.Horta tradicional. Meninos de jardim-de-infância (cinco anos) a
“trabalharem” na horta. 

NOTAS
1 A Igreja, o Mosteiro e as construções arqui-
tectónicas da Cerca estão classificadas como 
Imóveis de Interesse Público pelo decreto 
n.º 33 587, de 24 de Março de 1994. O Cruzei-
ro do Terreiro é Monumento Nacional desde 
16 de Junho de 1910. Todo o conjunto é pro-
tegido por uma área especial de protecção, 
estabelecida em Diário da República n.º 242, 
II.ª Série, de 18 de Outubro de 1949. A Porta-
ria n.º 736/94, de 13 de Agosto, alarga e fixa a 
Zona Especial de Protecção.
2 Recolha fotográfica realizada por Teresa Silva.
Créditos fotográficos: Mosteiro de São Marti-
nho de Tibães.


