PATRIMÓNIO PARA MIÚDOS
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Mosteiro de São
Martinho de Tibães
Serviço de Educação e Comunicação
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 divulgação 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.

O Mosteiro de São Martinho de Tibães
procura atrair ao seu espaço vários
tipos de públicos tentando, ao mesmo tempo, que sejam consciencializados para a preservação e valorização do nosso património histórico e
cultural. Por essa razão, e procurando ir ao encontro das diferentes necessidades de quem nos visita, foi
implementado um Serviço de Educação e de Comunicação no Mosteiro, com funcionamento permanente
e com a finalidade de fazer um atendimento diferenciado dos grupos, tendo em atenção os objectivos da visita, as suas características, os espaços
do mosteiro, a exposição a visitar
ou a actividade em que pretendam
participar.
Assim sendo, elaboramos um vasto programa de actividades lúdico-pedagógicas que pretendem estabelecer a ligação dos diferentes tipos de público
ao Mosteiro, dando-o a conhecer de
uma forma simples e atraente. Desejamos que as actividades sugeridas
façam com que os participantes entendam o Mosteiro de São Martinho
de Tibães como um lugar carregado
de simbolismo e história, que sintam
o prazer de entrar, descobrir e aprender, sensibilizando-os ao mesmo tempo, 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 privilegiados no nosso trabalho de animação e é, também, aquele que, paulatinamente, tem vindo a registar um crescimento mais consistente e significativo, representando, em 2008, cerca
de 3 500 crianças, num universo total de cerca de 15 000 visitantes recebidos pelo Serviço de Educação e Comunicação, o que representa 23,5%
do global.
Algumas das actividades propostas
foram planeadas em parceria com
outras entidades, de modo a enriquecer 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 política de parcerias tem sido uma das
mais importantes formas de envolvimento e aproximação da comunidade local ao Mosteiro, sendo exemplo disso o aumento do número de
visitantes totais e os do Serviço de
Educação e Comunicação. Através
do conhecimento dos currículos escolares, da troca de informações e
conhecimentos com os agentes educativos e culturais, definimos o objectivo claro de abrirmos o Monumento a novas iniciativas, provenientes

de professores e agentes culturais e
associativos, de forma a irmos, também, ao encontro das suas necessidades. Do mesmo modo que propomos o nosso plano de actividades para os diversos anos lectivos, mantemos sempre a abertura à exploração
pedagógica do Mosteiro por parte
dos agentes educativos, desenvolvendo actividades conjuntas com propostas simbióticas, resultantes da
interacção entre os técnicos do Monumento, os professores e outros responsáveis por estruturas culturais, associativas ou sócio-educativas. Neste
quadro de actuação em parceria com
os referidos agentes, podemos invocar as iniciativas concretizadas com
grupos escolares dos jardins-de-infância, do 1.º ciclo, da educação especial, ATL’s ou centros de dia.
Nestas acções integrámos, ainda, grupos ou entidades de carácter associativo e outros agentes culturais ou
artísticos, que nos possibilitaram planificar e executar actividades como
a animação de contos infantis, a realização de ateliês de exploração lúdico-pedagógica, a criação de texto teatral, a implementação de teatro de
marionetas, a animação de exposições temporárias, o desenvolvimento de actividades específicas para a
terceira idade ou, ainda, actividades
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Vindima. Crianças do 1.º ciclo.2

Visita à Cerca Conventual do Mosteiro. Crianças do jardim-de-infância a subirem o Escadório.

Horta tradicional. Meninos de jardim-de-infância (cinco anos) a
“trabalharem” na horta.

Desfolhada. Crianças do 1.º ciclo.

para grupos simultâneos de idosos e
de crianças dos jardins-de-infância locais. Salientamos o caso da Horta Tradicional, em que crianças e avós interagem, divertindo-se, ensinando os
mais velhos, captando e aprendendo
os mais novos, por entre risos e sorrisos de animação e diversão permanente.
O conhecimento sobre o Mosteiro envolve especialidades que se tornam
transversais e fundamentais para uma
efectiva divulgação deste conjunto monumental: a História e a História da
Arte, a Arquitectura e a Engenharia, a
Biologia e as outras Ciências da Natureza, como sejam a Geografia e a Geologia, entre outras.
Então, toda a equipa de funcionários
é chamada a participar na divulgação, transmissão de saberes e anima-

ção do Mosteiro, desde a Direcção
aos jardineiros, porque todos os saberes se cruzam e interagem, no sentido de transmitir ao público a Memória do Mosteiro, a sua importância como pólo de Identidade e Cidadania e veículo transmissor de Cultura, independentemente da sua idade, 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, conduzindo a um relacionamento cada vez
mais estreito entre o Mosteiro e a
Escola, reflectindo-se, até, na origem do nome do agrupamento de
escolas local, designado como Agrupamento de Escolas “Mosteiro e Cávado”.

NOTAS
1
A Igreja, o Mosteiro e as construções arquitectónicas da Cerca estão classificadas como
Imóveis de Interesse Público pelo decreto
n.º 33 587, de 24 de Março de 1994. O Cruzeiro do Terreiro é Monumento Nacional desde
16 de Junho de 1910. Todo o conjunto é protegido por uma área especial de protecção,
estabelecida em Diário da República n.º 242,
II.ª Série, de 18 de Outubro de 1949. A Portaria 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 Martinho de Tibães.

PAULO OLIVEIRA,
Técnico Superior
Mosteiro de São Martinho
de Tibães / DRCN
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