Divisão de Património Cultural / Museu Municipal – Serviço Educativo

“A identidade de cada indivíduo e dos povos – a diversidade cultural – é um
alimento de diálogo e de enriquecimento mútuo e o antídoto contra os riscos de normalização, em especial numa época em que os costumes dominantes tendem a uniformizar a vida quotidiana das diferentes populações
do mundo. Reconhecer e apreciar a diversidade é um bom caminho para
construir a paz na mente dos homens.”
Património Mundial, Hoy y Manãna con la juventud, UNESCO, 2005
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Mensagem
ao educador
Esta pasta pedagógica só faz sentido quando o temos como aliado!
Propomos um trabalho baseado numa metodologia participativa ligada à ação,
através da qual cada aluno, orientado pelo educador, dará o que sabe, mas sobretudo o que é.
O nosso conceito de Educação respeita os quatro pilares da aprendizagem, definidos para o século XXI - Aprender a SER, a CONHECER, a FAZER e a CONVIVER, traduzidos nos seguintes objetivos:

Conhecimentos
Entender o conceito de Património;
Conhecer e identificar os vários tipos de Património do Centro Histórico.

Atitudes
Fomentar a autoestima e o respeito pelo outro;
Promover o respeito pelo que nos rodeia;
Desenvolver o sentimento de responsabilidade partilhada e de participação.

Competências
Investigar o Património Coletivo;
Trabalhar em grupo.
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Museu Municipal e
o Serviço Educativo
VISÃO
O Serviço Educativo desenvolve ações no âmbito da educação patrimonial,
promove a democratização do saber através do alargamento e diversificação
de público e atividades, e aposta na qualidade, na eficácia e na melhoria contínua.

MISSÃO
O Serviço Educativo comunica aos diferentes públicos os conhecimentos adquiridos pelos investigadores, sendo o rosto mais visível do Museu Municipal;
na sua prática educa para o conhecimento, valorização e preservação do Património Local, através de uma ação que incentiva a integração e a participação
de toda a comunidade. É no Serviço Educativo que reside a essência do Museu
Municipal.
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Pasta Pedagógica
COMO USAR?
Esta pasta contem documentos que professor e alunos podem explorar.

CONTEÚDOS
Sugerem-se aos educadores atividades que os estimulem a conhecer e a investigar o Património Cultural do Centro Histórico de Palmela:
- nas suas várias tipologias (material e imaterial);
- nas formas de proteção.
De forma a apoiar o tratamento destas matérias no que diz respeito ao debate,
à reflexão crítica e à investigação, disponibilizamos: texto de apoio para alunos
e professores, propostas de atividades e exercícios.

FORMA
Informar-se sobre cada tema;
Selecionar temas, atividades e exercícios;
Permitir que os alunos tenham um produto do trabalho desenvolvido ao longo do ano;
Permitir a autonomia e a construção coletiva do conhecimento.

ATENÇÃO
O que apresentamos são ideias, sugestões, nas quais o educador poderá basear-se, atuando depois de acordo com as características da sua turma e de cada um
dos seus alunos. As propostas poderão ser modificadas e adaptadas a cada realidade, permitindo agregar outros interesses ou dar continuidade a uma ação já em
desenvolvimento ou, até mesmo, enriquecê-las com a criatividade de todos.
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O que é Património
Cultural?

Painel de azulejo da 1.ª metade do século XX - Centro Histórico de Palmela. Fotografia de Paulo Nobre

Objetivos
Compreender o significado, valor e tipos de Património Cultural;
Investigar o Património Cultural;
Aprender métodos de investigação.
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Documentos

O que é Património Cultural?
“Corresponde a todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser
objeto de especial proteção e valorização. Integram o património cultural não
só o conjunto de bens materiais e imateriais de interesse cultural relevante, mas
também, quando for caso disso, os respetivos contextos que, pelo seu valor de
testemunho, possuam com aqueles uma relação interpretativa e informativa.”
Lei de Bases do Património Cultural

“O TEMPO JOGA CONTRA AS COISAS FÍSICAS TANTO COMO CONTRA AS PESSOAS: UMAS E OUTRAS GASTAM-SE E PERDEM-SE. Mas as coisas que os indivíduos
acumulam e lhes sobrevivem, sejam objetos frágeis ou objetos resistentes e que são
transmitidos aos que vêm depois, transformam-se em legado, em património herdado.”
Josep BALLART (1997) - El património histórico y arqueológico: Valor y uso,
Barcelona: Ariel, p. 20

Mas Património é tudo o que nos foi legado? NÃO!
O critério de preservação há-de ser sempre o da qualidade. Nem tudo o que é
antigo, no domínio do Património, merece ser conservado, como nem tudo o que
é novo é de desvalorizar.
O Património - que nos foi legado - é uma parte que chegou até nós por escolha
consciente dos homens que nos antecederam. Não há possibilidade, nem faz sentido preservar tudo.

Como se escolhe?
Só se protege aquilo que se gosta e só se gosta do que se conhece, neste sentido
o 1.º passo será CONHECER!
Só conhecendo, entenderemos o significado e valorizaremos não só o património que herdámos, mas também o que vamos legar às gerações futuras.
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Tipificação do Património Cultural segundo a UNESCO
Bens patrimoniais materiais imóveis:
MONUMENTOS – obras de arquitetura e composições importantes, criações
mais modestas, notáveis pelo seu interesse histórico, arqueológico artístico e
científico, técnico ou social.
CONJUNTOS - agrupamentos arquitetónicos, urbanos ou rurais, de suficiente
coesão, de modo a poderem ser delimitados geograficamente, notáveis pela
sua integração na paisagem, ou interesse histórico, arqueológico.
SÍTIOS- obras do homem ou do homem e da natureza, espaços característicos
e homogéneos de notável interesse histórico, artístico, científico ou social.
Bens patrimoniais materiais móveis:
Todas as obras do Homem, da evolução da natureza e da técnica, designadamente, obras de pintura, manuscritos, livros, alfaias.
Bens patrimoniais imateriais:
Práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões – bem como
os instrumentos, objetos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte integrante do seu património cultural.
O património cultural imaterial manifesta-se nos seguintes domínios: tradições e expressões orais, incluindo a língua, como vetor do património cultural
imaterial; artes do espetáculo; eventos festivos; conhecimentos e práticas relacionadas com a natureza; aptidões ligadas ao artesanato tradicional.
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Saiba Mais…
Sobre...
PATRIMÓNIO LOCAL e atividades de educação patrimonial
Visite ou contacte o Museu Municipal de Palmela:
Divisão de Património Cultural – Museu Municipal
Departamento de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Palmela
Largo do Município, 2951 – 505 Palmela
Telf: 212 336 640
Fax: 212 336 641
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt
Visite a página web da Câmara Municipal de Palmela
http://www.cm-palmela.pt
Aqui encontrará informação sobre Património Histórico Edificado, Património
Arqueológico, Museu Municipal de Palmela, Educação Patrimonial e GEsOS Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago.
Visite a página web do Centro Histórico de Palmela
http://centrohistorico.cm-palmela.pt/
Aqui encontrará informação sobre o local, assim como galeria de imagens e vídeos.
Conheça outros projetos escolares vocacionados para a Educação Patrimonial:
Aconselhamos a visita ao Projeto «Tesouros do Brasil», na página Web:
http://www.tesourosdobrasil.com.br
Este trabalho teve como objetivos a valorização do património histórico, artístico e afetivo do Brasil, através da identificação dos bens culturais com importância para a identidade cultural do bairro, cidade ou região, e incentivar os
estudantes, com o auxílio dos professores, a descobrirem os tesouros escondidos e a pensarem como preservá-los.
No site encontrará a descrição do projeto, bem como todas as ações desenvolvidas.
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O Centro Histórico
de Palmela

Centro Histórico de Palmela. Fotografia de Paulo Nobre

O Centro Histórico de Palmela constitui um espaço de múltiplas vivências. Se
é verdade que guarda todos os sinais do seu percurso no tempo, não é mentira
que tal constitui uma riqueza insubstituível, garantido maior qualidade e identidade a quem aqui vive.
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Vista da Vila e Castelo de Palmela,
2.ª década do século XX.
Fotógrafo não identificado

Aqui, é o Castelo que melhor expressa a génese do Centro Histórico.
O cerro onde se encontra implantada a fortaleza foi, decerto, um importante ponto de vigilância de toda a região interestuarina desde a proto-história e durante a
romanização. No entanto, são escassos os testemunhos desses períodos.
Já os quatro séculos de presença muçulmana se encontram bem documentados
através das várias fases construtivas, e dos múltiplos vestígios materiais dos seus
governantes e guarnição: as casas onde habitavam, as marcas da atividade artesanal do ferreiro e do tecelão, os silos e a cisterna onde armazenavam alimentos
e água, a loiça doméstica, os restos do que comiam, os instrumentos e os adornos
que usavam, o armamento com que guerreavam. O castelo de Palmela desempenhava então um papel político-militar estratégico na região, constituindo-se como
pólo organizador da defesa mas também como centro administrativo dos proventos fiscais de um espaço rural de abundantes recursos agrícolas e fluvio-marítimo.
Na segunda metade do século XII/primeira metade do século XIII, a vocação
militar acentua-se em pleno período da reconquista. Foi doado à Ordem de
Santiago em 1186, que aqui instalaram um convento-sede com valências de
aquartelamento militar, preparado para enfrentar o avanço português nas terras muçulmanas a sul. Desse período, um cemitério de cavaleiros da Ordem foi
reconhecido e escavado pelos arqueólogos no espaço central da alcáçova.
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Após a conquista de Alcácer do Sal, em 1217, a mudança da sede conventual não
impediu que permanecessem no castelo um grupo de freires e o seu comendador, a quem estavam adstritas funções complementares de defesa e administração dos bens fundiários e fiscais da região. A edificação da Igreja de Santa Maria
deve remontar a este período, sendo já referida num rol de igrejas de 1259.
A transferência definitiva da sede da Ordem de Santiago para Palmela, com a
construção de um convento e uma igreja (c. 1443-1482) e reformulações da fortaleza, virá aproximar o castelo e a vila da orla dos poderes régio e clerical. Sucessivos mestres ligados à família real gerem os poderes e os bens da Ordem a
partir de Palmela. D. Jorge, filho bastardo de D. João II, o último desses mestres,
marcou de forma notável o seu governo do convento, patrocinando iniciativas
artísticas e culturais de grande modernidade e provendo, de forma rigorosa, à
administração e manutenção do património da Ordem.
O casario revela a densidade da ocupação, elementos que mostram as condições de habitabilidade das gentes que as construíram.
Verifica-se, nos edifícios mais antigos, uma forte presença de telhados de tesouro, de quatro, e de duas águas, tendo a cumeeira - pouco elevada, como é
tradicional no Sul do país - perpendicular à fachada. A estrutura que suporta estes telhados é em madeira, de desenho muito simples, em geral com madres encastradas nas paredes estruturais, onde assentam vigas ou barrotes apoiados,
também nas paredes de fachada. Na tipologia de edifício em planta comprida,
o telhado de quatro águas devia verificar-se com menos frequência sendo mais
evidente, por economia de meios, a aplicação do telhado de duas águas.
A função dos edifícios revela os percursos impostos pela necessidade de abastecimento (comércio), educação (escolas e mestras) e espiritualidade (igrejas).
A casa constitui para historiadores e antropólogos um terreno especial de estudo, pela vida que comporta. É o espaço da intimidade, mas também do acolhimento, lugar cuja transformação se adequará ao seu tempo e às gentes que
o habitam.
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As ruas enchem-se de gente, sendo, desde sempre, um
espaço de estar, ver e ser visto. Aqui se compra, vende,
brinca e mostra. Aqui, os pregões do comércio ambulante, a circulação de pessoas e carroças, a partida das procissões para os diferentes cultos e as
festas. Aqui, as fachadas das casas, símbolo
maior da modéstia ou da opulência.

Relógio da Igreja de Santiago.
Fotografia de Adelino Chapa

O caminhar dos tempos trouxe confortos como a luz elétrica (década de 30 do século XX) e a água canalizada (década de 50 do século XX) que, extinguindo irreversivelmente ritmos e rotinas, impuseram, por sua vez, novos hábitos e necessidades.
O Centro Histórico de Palmela terá sido, até à década de 50 do século XX, o primordial centro de prestação de serviços de todo o território concelhio. Mas num espaço
rural, onde a maior parte da população (campesinato) vive com bastantes carências,
há um preço a ser pago… quem presta serviço a gente pobre, não pode ser rico, e a
permanência das formas da maior parte do casario, revela esta realidade e memória.
Hoje, o Centro Histórico de Palmela fala-nos da vida e de um caminho cujo percurso
nos encontramos a trilhar, cabendo, também a nós, o seu conhecimento e salvaguarda.
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Exemplos de Patrimónios do Centro Histórico de Palmela :

Património Material Imóvel
Igreja de S. Pedro
Esta igreja tem origem trecentista, presumivelmente fundada antes de 1320.
Trata-se de um dos mais notáveis edifícios do concelho em termos de arquitetura e de recheio artístico. O que hoje é visível resulta da reconstrução integral
do templo, efetuada na segunda metade do século XVI. A frontaria, dos anos 60
do século XVI, foi completamente renovada no final do reinado de D. João V.
O majestoso interior da Igreja de S. Pedro conserva, praticamente intacta, a
estrutura do terceiro quartel do século XVI, a qual não foi comprometida nas
várias intervenções posteriores.
A conceção bastante simples compreende um
corpo de três naves separadas por arcadas de
volta perfeita apoiadas em colunas toscanas.
Os tetos, os vários altares, o revestimento de azulejos e todos os restantes elementos das naves,
foram realizados na vasta campanha de obras joaninas terminada em 1747.
Na Igreja de S. Pedro, os azulejos revestem integralmente as paredes das naves laterais. Com funções
decorativa e catequizante, diferentes painéis representam cenas da vida de São Pedro, evocando-o
como Apóstolo, Missionário e primeiro Papa Cristão.

Saiba Mais
Sobre a Igreja de S. Pedro
SERRÃO, Vitor; MECO, José (2007) - Palmela Histórico-Artística, um Inventário do Património ArIgreja de S. Pedro, 2009
Fotografia de AmoDesign

tístico Concelhio, C. M. Palmela/Edições Colibri.
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Património Material Móvel
Os arqueólogos há muito que procedem a escavações no Castelo.
As intervenções permitiram definir três áreas de vivência: uma a norte, onde se
localizam habitações adossadas à muralha primitiva; uma segunda a sul, fronteira à primeira, onde se concentra a maioria das estruturas de armazenamento
(silos, cisterna) e, uma outra, junto à muralha nascente, relacionada com a atividade artesanal e a vocação militar. As evidências do quotidiano da guarnição e
dos governantes da praça, ao longo de cerca de quatro séculos, encontram-se
não só nos elementos arquitetónicos, mas também na loiça de cerâmica que
usavam, nos restos dos alimentos que consumiam, nos instrumentos, adornos
e objetos de entretenimento, nas armas e nos projéteis com que guerreavam.
Saiba Mais
Sobre coleções arqueológicas
AAVV (2009) - Roteiro Palmela
Arqueológica. Espaços, Vivências, Poderes, Catálogo de
Exposição, Palmela: Câmara
Municipal de Palmela.

Cantil Cerâmica. Castelo de Palmela (Muralha Nascente)
Decorado com pintura a vermelho. Finais do séc. XII
Inv.: C.Pal.03.07.
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Património Imaterial: Memórias
O Castelo foi, ao longo do século XX, local de visita obrigatória para as excursões turísticas que se deslocavam à vila. Estas visitas eram vistas, pelos habitantes locais, como oportunidade de comércio.
“E então, quando eu via passar uma excursão que vinha para o castelo
– que a volta que eles tinham era vir pela rua acima – eu ia pôr o burro a
qualquer lado e ia a casa da Maria Georgina buscar o sulfato [tabuleiro]
que tinha 200 suspiros, para ganhar 22 tostões.
(transcrição)
Idalécio Miranda da Costa, 80 anos, reformado, 2005

Visita ao Castelo de Palmela, década 50 do século XX.
Fotografia de Américo Ribeiro

Saiba Mais
Sobre as memórias do Centro Histórico
AAVV (20012) - Conversas de Poial, quando a memória é a várias vozes, Palmela: Câmara Municipal de Palmela, 2012
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ATIVIDADES

O que é Património Cultural Coletivo?
Atividade 1: EU TENHO UM TESOURO!

O que é Património Material Imóvel?
Atividade 2: OLHA NÃO, VÊ!

O que é Património Material Móvel?
Atividade 3: A VOZ DOS OBJETOS.

O que é Património Imaterial?
Atividade 4: OUVE NÃO, ESCUTA!
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O que é Património Cultural Coletivo?
Atividade 1: EU TENHO UM TESOURO!
Objetivos
- Apropriar-se do conceito de Património Material Móvel;
- Conhecer e Valorizar o seu património e o dos colegas.
Descrição
Cada aluno deverá trazer para a sala de aula 1 objeto significativo para ele e 2
caixas com forma e aparência igual.
Cada aluno partilhará com os colegas o significado do seu objeto, que guardará
depois numa das caixas.
No final da apresentação o Educador poderá:
- relacionar a diversidade do conteúdo das caixas com a diversidade
do património cultural do concelho, do país ou mesmo do mundo;
- explicar que os objetos só são importantes, porque transportam
um significado;
- sensibilizar para a importância da diversidade e do conhecimento
do outro;
- realçar que todos temos necessidade de memória.
Para finalizar, o educador recolhe as caixas com os objetos e, sem que os alunos
se apercebam, troca-as pelas caixas iguais que se encontram vazias.
Enquanto finge arrumar deve, propositadamente, deixar cair algumas em frente aos alunos que terão diferentes reações - poderão mostrar:
Surpresa: pois não esperavam que o professor tratasse assim os seus objetos;
Preocupação: receando que o seu objeto tenha ficado danificado;
Tranquilidade: pois não eram as suas caixas.
Tendo como base a reação dos alunos pode ser iniciado um novo debate, refletindo sobre as seguintes questões:
Tudo é importante para todos?
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Quem não considera importante pode destruir? Porquê?
Quem é responsável pelo Património?
O Educador deve explicar a importância da diversidade cultural, do respeito
que lhe é devido, e lembrar a responsabilidade que cabe a cada um na valorização e preservação dos bens públicos.
No final, deve ser colocada a seguinte questão:
Se perdesse a memória do significado do meu objeto, que valor teria?
Conclusão
Os objetos são importantes quando têm um significado para nós, quando nos
dizem alguma coisa. Mas como os objetos não falam, precisam da nossa voz.
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O QUE É PATRIMÓNIO MATERIAL IMÓVEL?
Atividade 1: OLHA NÃO, VÊ!
Objetivos
- Compreender o significado de Património Material Imóvel;
- Valorizar o ato de identificação do Património;
- Investigar patrimónios com estas características.
Descrição
Os participantes serão
convidados a fazer um
percurso observando
atentamente, todos
os detalhes.
Em frente a
uma fachada
observarão
durante 3
minutos.
Passado
esse tempo,
e virados de costas,
descrevem, através
de desenho ou
de texto, o que
recordam (número
de portas, janelas
e pavimentos: tipo
de material; estado
de conservação;
cor; decoração; etc.).

Casa quinhentista no
Largo D´el Rei D. Afonso
Henriques.,
Centro Histórico de Palmela, 2011
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Uma vez terminado o registo será pedido que voltem a observar o edifício,
comparando com a descrição feita.
- Quem viu, o quê?
- O que ficou esquecido?
A partir desta experiência, deverá ser promovida uma reflexão sobre olhar e
ver e sobre a importância da observação detalhada para a compreensão e a
descoberta de outras informações que o olhar superficial não permite.
- Repetir noutros edifícios.
- Deve ser preenchida a “Ficha de inventário de Património Imóvel”.
No final, todos os participantes serão convidados a desenhar o mapa do
percurso feito, integrando pormenores do que mais gostaram, bem como o que
mais lhes desagradou.
A partir desta atividade pode propor-se que efetuem uma pesquisa histórica.
Algumas perguntas que podem ser formuladas:
- Por que tem esse nome? Caso tenha o nome de alguém, quem foi
essa pessoa? Porque foi homenageada? Qual era a sua profissão?
Cada um dos participantes pode procurar dados diferentes e juntar resultados
para que possam ser partilhados e analisados por todos.

ficha de inventário
do património imóvel
1. N.º de Inventário

2. Qual é o nome da construção?

3. Qual é a sua localização?

4. Para que servia?

5. Para que serve atualmente?

6. Descreve e desenha a construção.

7. Qual é o seu estado de conservação?
Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

Ruína

Muros
Paredes
Pavimentos
Cobertura
Outros

8. Em que época foi construída?

9. Em que materiais foi construída?

10. Quem construiu?

11. Descubro mais informações:

12. Esta ficha foi preenchida por
Escola

Ano de escolaridade

O meu professor chama-se
Data:

/

/
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O QUE É PATRIMÓNIO MATERIAL MÓVEL?
Atividade 3: A VOZ DOS OBJETOS.
Objetivos
- Compreender o significado de Património material
móvel;
- Valorizar o ato de identificação do Património;
- Investigar Patrimónios com estas características.
Materiais
Os participantes serão convidados, em casa ou na escola, a fotografar objetos
que considerem Património.
Devem proceder ao preenchimento da «Ficha de inventário de Património
Móvel» completando, para cada objeto, a seguinte frase «Este objeto
deverá ser salvaguardado porque ….»
A apresentação de cada um dos objetos deverá
ser feita oralmente não pelo inventariante,
mas pelo parceiro. Só no fim da apresentação
o responsável do objeto corrigirá a informação
transmitida de forma incorreta, ou complementará
com o que tiver sido omisso.
O professor chamará a atenção para a
importância e responsabilidade desta
tarefa, notando o valor da memória e a
necessidade do rigor de quem a regista
para legar às gerações futuras.

Relógio despertador, Século XX. Centro Histórico de Palmela.
Coleção particular.

ficha de inventário
do património móvel
1. N.º de Inventário

2. Qual é o nome da peça?

3. Qual é o nome do proprietário da peça?

Morada:

4. Qual era a sua função?

5. Até quando foi utilizada?

6. Em que lugar a recolhi?
Data:

7. Quem construiu a peça?

8. Onde foi comprada?

9. Quanto mede?
Altura:

Largura:

Diâmetro:

Profundidade:

/

/

9. Descreve e desenha a peça.

10. Qual é o seu estado de conservação?

Muito Bom

Bom

Razoável

Mau

11. Descubro mais informações:

12. Esta ficha foi preenchida por
Escola

Ano de escolaridade

O meu professor chama-se
Data:

/

/
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O QUE É PATRIMÓNIO IMATERIAL?
Atividade 4: Ouve não, Escuta!
Objetivos
- Compreender o significado de Património Imaterial;
- Valorizar o ato de identificação do Património;
- Investigar Patrimónios com estas características.
Descrição
A partir das fotografias
antigas do Centro Histórico,
façam uma caminhada
tentando descobrir o
mesmo local, no qual foi
tirada a fotografia. Peça
aos participantes para
registarem as mudanças
observadas através
das comparações entre
ontem e hoje, e refletirem
sobre o eventual impacto
dessa mudanças na vida
das pessoas que moram
atualmente no local.
Podem ser feitas
entrevistas e conversas
com os moradores a
solicitar as suas opiniões
sobre as diferentes
transformações.
Largo do Terreiro, rua Hermenegildo Capelo, Palmela, setembro de 1946.
Fotógrafo não identificado.
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Instalação da Esplanada do Castelo, 2.ª década do século XX.
Fotografia de Manuel Giraldes da Silva.

Largo do Chafariz, 1.ª década do século XX.
Autor não identificado.
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Vista panorâmica da Vila e Castelo de Palmela, 1.ª década do século XX.
Autor não identificado.

Largo Duque de Palmela e Pelourinho, década de 40/50 do século XX.
Autor não identificado.
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Como fazer entrevistas?
Entrevista
Como já vimos, para além da História que encontramos nos livros, existem muitas
outras estórias que influenciam decisivamente a evolução da humanidade. E
essas estórias são protagonizadas por nós, pessoas que vivem o dia a dia segundo
hábitos e costumes locais, que diferem de outros em diferentes sociedades.
Por que é que, por exemplo, comemoramos o Natal junto da família e
habitualmente comemos “bacalhau com todos”? Por que é que, noutros locais
do nosso país, a noite de Natal é passada junto a uma fogueira, numa praça? Será
que o Natal celebrado pelos nossos avós era igual àquele que hoje vivemos?
Estes são apenas alguns exemplos do muito que pode ser descoberto sobre a
história da famílias, através da técnica de entrevista.
As perguntas que fazemos levam-nos numa viagem pelo passado, conduzida
pela memória da pessoa que estivermos a entrevistar. E as memórias que
recolheremos são muito importantes para a pesquisa que desenvolvemos,
porque nos dão mais informação e nos ajudam a conhecer e compreender mais
profundamente determinado assunto.
Para tal, devemos seguir alguns passos muito importantes, que nos ajudam a
organizar o nosso trabalho:
1.º Escolher e estudar um tema
2.º Fazer um guião de entrevista
3.º Selecionar o entrevistado
4.º Definir o local da entrevista
5.º Preparar o local e material da entrevista
6.º Realizar a entrevista
7.º Transcrever a entrevista
Saiba Mais
Sobre realização de entrevistas:
AAVV «Como Construir a memória», in +Museu, suplemento, n.º 3, maio 2004.
AAVV (Coord. Paulo Ferreira da Costa) - KIT de recolha de Património Imaterial.
Lisboa: IMC. 2011
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Património:
como se protege?

Objetivos
- Compreender a importância da classificação;
- Conhecer as várias formas de classificação do Património;
- Propôr a classificação de Patrimónios.
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Como se preserva o Património?
Preservar é toda a ação que vise proteger, ou seja, impedir a degradação do
bem. Para que os bens que constituem o património cultural possam ser protegidos ou preservados de forma integral e autêntica para outras gerações, são
necessárias ações legais.
Existem vários documentos que informam sobre o valor do Património Cultural
e definem as regras internacionais para a sua proteção.
Documentos
Principais documentos para a Proteção do Património
Lei de Bases do Património Cultural (2001)
Convenção do Património Mundial, Cultural e Natural (1972)
Convenção sobre os Meios de Proibição da Importação, Exportação
e Transferência Ilícita de Bens Culturais (1970)
Convenção Internacional sobre Biodiversidade (1992)
Convenção Internacional para a Proteção do Património Subaquático
(2001)
Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural (2001)
Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Intangível
(2003)
A proteção legal é feita através da CLASSIFICAÇÃO. Classificar é reconhecer o
seu valor, impor regras de utilização de forma a impedir a sua degradação e
reconhecer o seu valor social, com preponderância sobre outros valores, inclusive sobre o direito de propriedade.

DIFERENTES CLASSIFICAÇÕES
Interesse Municipal, quando e um valor importante para o lugar onde se encontra localizado.
Interesse Publico, quando é um valor importante para o país.
Interesse Nacional ou Tesouro Nacional, quando se trata de um património de
extrema relevância para o país.
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Património Mundial, algum Património que, além de representar o país onde
existe, também representa a Humanidade, pelo que o seu desaparecimento
deixará o mundo mais pobre. Assim, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) decidiu estabelecer um compromisso com todos os países do mundo, com o objetivo de definir os bens que constituem um Património Mundial.

QUEM CLASSIFICA?
Qualquer pessoa ou organismo, público ou privado, português ou estrangeiro
pode propor uma classificação. O processo desenvolve-se de acordo com um
conjunto de etapas, de entre as quais:
- Pré-análise - em que a proposta é analisada e ajuizada a sua pertinência;
- Abertura e audição - contato com o município, o proprietário do imóvel
em análise e o proponente da classificação;
- Fundamentação técnica da classificação - investigação e análise,
caracterização, valorização;
- Homologação - parecer do conselho consultivo da entidade que tutela
a política cultural e homologacao/ratificacao por parte da entidade que na
Administração Central (Governo da República) tem essa competência;
- Divulgação - publicitação da classificação a atribuir ao imóvel e da
possibilidade de reclamações (que serão obrigatoriamente analisadas);
- Publicação da classificação em Diário da República e comunicação à
conservatória do Registo Predial.
Em Portugal, o organismo que zela pela classificação e proteção do património
é a DGPC – Direção Geral de Património Cultural.
Ver site oficial: http://www.igespar.pt
O processo de inventariação e atribuição da classificação aos bens móveis ou
imóveis portugueses é regido pela “Lei de Bases do Património Cultural” aprovada em 2001 pela Assembleia da República Portuguesa.
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O QUE ACONTECE AO BEM CLASSIFICADO?
Sempre que um bem é classificado passa a ser fiscalizado pelas entidades responsáveis, que zelam pela sua proteção.
O proprietário de um bem classificado, ainda que não perca o direito à propriedade, sofrerá restrições a esse direito quando pretender fazer qualquer ação
que ameace a integridade desse património.
O proprietário do bem classificado tem direito a ser informado de todos os atos
tendentes à valorização e proteção do património e a ser indemnizado sempre
que haja uma proibição ou restrição grave ao uso normalmente dado ao respetivo bem. O proprietário do imóvel classificado tem a obrigação de, mediante
certas condições, assegurar o regime legal sobre o acesso e visita pública, e
executar as obras necessárias para assegurar a salvaguarda do bem após parecer prévio do organismo regulador. Em caso de transmissão de propriedade, o
Estado e a autarquia têm direito de preferência sob certas condições.
Mas atenção, PROTEGER é também…
… Conhecer, compreender o seu valor e importância, participar em ações de
manutenção e valorização, opinar sobre a sua melhor gestão, ser um habitante/
visitante responsável.
A defesa do Património Cultural está nas nossas mãos!
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CENTRO HISTÓRICO
DE PALMELA:
BENS CLASSIFICADOS
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Património Nacional
Castelo de Palmela
Exerceu o seu papel de posto de vigia, de comunicação, de base de apoio em
situações de guerra, de controlo do espaço que mediava entre Lisboa e o Sul,
entre os rios Tejo e Sado.
No período islâmico e na fase da ofensiva cristã nos sécs. XII e XIII, esta posição
geoestratégica conciliava-se com outros sítios fortificados: Coina, Sesimbra e orla
do Sado. Na zona envolvente - com boas condições para pastoreio e com grande
área de solo agrícola - algumas comunidades rurais instalaram-se em período islâmico, como é o caso do povoado do Alto
da Queimada (Serra do Louro).
No interior da muralha,
encontram-se as ruínas da Igreja de Santa
Maria do Castelo, primeira paróquia de Palmela, construída provavelmente nos finais do
século XII ou inícios do
XIII. Foi alvo de intervenções, principalmente dos
séculos XVI-XVII, tendo
sido bastante danificada
pelo terramoto de 1755.

Castelo de Palmela
(Classificado em 1910)
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Tal como se apresenta, o Castelo resulta de várias campanhas de obras, como
reparações, reconstruções, ampliações, até ao século XVIII.
Os trabalhos arqueológicos têm vindo a identificar alguns troços de muralha da
época islâmica e reconhecem-se outras fases construtivas que deverão datar
do período pós- reconquista e, posteriormente, do reinado de D. João I. O sistema abaluartado que envolve a 1.ª linha de fortificação foi mandado construir
por D. Pedro II.
Na Casa do Prior-Mor da Ordem ou do comandante militar da fortaleza - após a
extinção das Ordens (em 1834) -, nasceu a 4 de fevereiro de 1841, o explorador
de terras de África, Hermenegildo Carlos de Brito Capelo, filho do governador.
Monumento Nacional, Decreto-Lei de 16 de junho de 1910, in DG n.º 136 de 23 de junho de 1910.

Saiba Mais
Sobre o Castelo de Palmela:
FERNANDES, Isabel Cristina Ferreira (2004), O Castelo de Palmela, do Islâmico ao Cristão, Palmela: Edições Colibri e Câmara Municipal de Palmela.
AAVV - Guia do Castelo de Palmela (2003), Palmela: Câmara Municipal de
Palmela.
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Igreja de Santiago
Localizada dentro da cerca primitiva do Castelo, constitui um notável templo
da 2.ª metade do século XV. Edifício de grande monumentalidade geometrizante, insere-se – pelo seu despojamento formal – na última fase do tardo-gótico.
O interior apresenta três naves com apreciáveis vestígios de decoração azulejar dos sécs. XVII e XVIII. Sob um arcossólio manuelino encontra-se o que se
julga ser a arca tumular de D. Jorge (1481-1550), o último mestre da Ordem de
Santiago, antes da integração dos mestrados na Coroa.
O relógio, datado de 1752, pode ser visitado pelo circuito que conduz à Reserva
Visitável «Escultura S. Tiago», instalada nesta Igreja.
Monumento Nacional, Decreto-Lei de 16 de junho de 1910, in DG n.º 136 de 23 de junho de 1910.

Igreja de Santiago do Castelo de Palmela
(classificada em 1910)
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Pelourinho
Situado no Largo Duque de Palmela, muito próximo dos Paços do Concelho e
junto à Igreja da Misericórdia, o Pelourinho constitui um importante símbolo do
antigo poder judicial no espaço urbano e da autonomia municipal.
Datado de 1645, foi construído em pedra calcária (lioz), sendo constituído por
uma plataforma de dois degraus de base octogonal; o fuste é cilíndrico e liso,
o capitel encontra-se decorado com folhas de acanto e dele saem quatro
ganchos de ferro, que terminam em formas zoomórficas. O remate é
constituído por um elemento quadrangular, contendo a inscrição 1645,
sobre o qual se encontram as armas reais (escudo e coroa), encimadas
por uma cruz em ferro.
No século XIX, talvez após a extinção do Concelho em 1855,
o Pelourinho foi apeado. A população reergueu-o em 1907,
provavelmente como demonstração da luta desenvolvida
pela Restauração do Concelho, que viria a acontecer em 1926.
O tempo corroeu a pedra e o ferro mas, em 2001,
a Câmara Municipal devolveu-lhe a dignidade
através de uma intervenção de restauro.
Monumento Nacional, Decreto-Lei de 16 de junho de 1910,
in DG n.º 136 de 23 de junho de 1910.

Pelourinho
(classificado em 1910)
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Património de Interesse Municipal
Cineteatro S. João
Inaugurado com o filme «As Aventuras de D. Juan», exibido a 26.07.1952, este
Cineteatro foi mandado construir por Humberto da Silva Cardoso. Wily Braun
e Pedro Cavalleri foram, respetivamente, o arquiteto e o engenheiro responsáveis pelo atual edifício. À data, o conjunto de máquinas de projetar da Zeiss
Ikon, instalado neste Cineteatro, era dos mais modernos em Portugal.
Imóvel de Interesse Municipal, Assembleia Municipal de 24
de maio de 2005, de acordo com o exposto na alínea b), do
ponto 2, do art.º 20.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro.
Em análise no DGPC a eventual classificação
como Imóvel de Interesse Público.

Cineteatro S. João
(classificado em 2005)
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Capela de S. João Batista
Da primeira metade do séc. XVII, a construção foi mandada edificar por Jerónimo de Brito e Melo, comendador de Vera Cruz, bailio de Leça e 25.º Grão Prior
de Malta, que a consagrou a S. João Batista como comprova a inscrição gravada na sua tampa sepulcral. Imóvel de grandes dimensões e nave única, na qual
se apresenta um notável lambrim de azulejos. Parte do seu património móvel
encontra-se na Igreja de S. Pedro.
Classificada como Monumento de Valor Concelhio - Decreto n.º 67/97, de 31 de dezembro, D.R. – 1.ª Série B,

Capela S. João Batista
(classificada em 1997)
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Chafariz de D. Maria I
Chafariz monumental do século XVIII, terá substituído o primeiro chafariz aqui
erguido no século XVI, por ordem de D. Jorge, mestre da Ordem de Santiago.
Terá sido restaurado e remodelado no reinado de D. Maria I.
Construído em pedra e em planta retangular, é constituído por duas bicas e uma
pequena bacia recetora de água. No centro do frontão apresenta o brasão de D.
Maria. Nas laterais encontram-se dois tanques utilizados como reservatórios
de água que permitem dar de beber aos animais. São ambos encimados pelo
brasão de armas do concelho.
No frontão triangular encontra-se a seguinte inscrição: PUBLICAEUTILLITATI
C.D.S.P.Q.R SUBAUSPICCI MARIA I MDCCXCII.
(Transcrição: Para utilidade pública foi feita por resolução do povo senado e administração do concelho sob a proteção de D. Maria 1792).
Ao longo do século XIX e da primeira metade do século XX, foi fundamental
para o abastecimento de água à população; considerava-se que esta água tinha
excelentes qualidades medicinais.
Imóvel de Interesse Municipal em Assembleia Municipal de 30.10.2007, de acordo com o
exposto na alínea b), do ponto 2, do art.º 20.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, está
em Vias de Classificação como Imóvel de Interesse Público.

Saiba Mais
Sobre todos os imóveis classificados:
SERRÃO, Vitor; MECO, José (2007 - Palmela Histórico-Artística, um Inventário do
Património Artístico Concelhio, Câmara Municipal de Palmela, Edições Colibri.

Chafariz de D. Maria I
(classificado em 1997)
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Património Mundial
Candidatura da Arrábida a Património da Humanidade
Encontra-se em curso a execução da candidatura para classificação da Arrábida
como Património da Humanidade, trabalho coordenado pela Associação de Municípios da Região de Setúbal, em estreita articulação com os Municípios de Palmela,
Sesimbra e Setúbal. Neste processo, cabe-nos identificar bens culturais (materiais
e imateriais), considerados notáveis, que confiram singularidade à região. Existem
bens que por serem testemunhos únicos da história do Homem e da Terra, representam toda a Humanidade. Neste sentido, a Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) decidiu estabelecer um compromisso
com todos os países do mundo, para que se procedesse à identificação e classificação desses bens, no sentido da sua salvaguarda conjunta.
Se a Arrábida for classificada como Património da Humanidade fica sujeita, para
garantia da sua proteção, à fiscalização pelas entidades responsáveis, mas tal
não significa que esteja livre de perigo. Ameaças como a ignorância, a poluição, a
irresponsabilidade e o turismo abusivo, entre outras, podem ser as causas da sua
destruição. Só o conhecimento e a valorização dos locais podem evitar a degradação irreversível e neste trabalho todos temos um papel a cumprir.
Em Palmela, o território candidatado encontra-se localizado nas vertentes a
norte das freguesias de Palmela e Quinta do Anjo (Vale dos Barris, Serras de S.
Francisco e do Louro).
No Centro Histórico de Palmela: o Castelo, a Igreja de Santiago, o Pelourinho e
o Chafariz de D. Maria I são considerados «Bens de Valor Excecional».
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ATIVIDADE

PATRIMÓNIO CULTURAL: COMO SE PROTEGE?
Atividade 5: QUEM PERDE A VOZ, PERDE A VEZ!
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PATRIMÓNIO CULTURAL: COMO SE PROTEGE?
Atividade 5: QUEM PERDE A VOZ, PERDE A VEZ!
Objetivos
- Compreender o significado da classificação de bens com interesse
municipal;
- Entender o processo de classificação dos sítios de interesse municipal;
- Conhecer patrimónios contemplados com essa classificação;
- Avaliar a importância da salvaguarda do Património;
- Participar ativamente num ato de defesa e preservação.
Descrição
No seguimento das oficinas anteriores, será colocado à turma o seguinte problema:
O Centro Histórico será demolido para construção de edifícios modernos.
Duas propostas de trabalho:
1.ª A turma ficará responsável por ouvir a comunidade, através da aplicação de
um questionário ou entrevistas, e apresentar, posteriormente, propostas para
a classificação dos edifícios.
2.ª Cada um dos elementos da turma representará um dos atores no processo de resolução deste problema: empresários, trabalhadores da Câmara Municipal, especialistas de planeamento urbano e engenharia, proprietários,
inquilinos das casas que serão demolidas, comerciantes, moradores jovens e
seniores, bem como jornalistas, arquitetos, arqueólogos que acompanharão o
desenvolvimento dos trabalhos.
Inicie a caminhada e peça a cada um dos participantes que observe e analise o
lugar da visita, com os olhos e os interesses das personagens em representação. Registe os comentários e os argumentos de todos os intervenientes, na
defesa dos diferentes pontos de vista.
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Durante a deslocação ao terreno, os participantes devem entrevistar pessoas,
de diferentes idades, que vivam ou trabalhem no Centro Histórico.
Após a visita, organizem uma discussão entre todas as personagens para que
possa ser feita a apresentação dos diferentes argumentos, a decisão das medidas a tomar e a análise final.
Se o grupo decidir propor a classificação de algum bem, devem redigir uma
«PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO EDIFICADO»,
que pode ser enviada para a seguinte entidade e endereço:
Presidente da Câmara Municipal de Palmela
Largo do Município
2951–505 Palmela

Centro Histórico de Palmela Patrimónios

PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE
PATRIMÓNIO HISTÓRICO EDIFICADO
1. Identificação
1.1. Designação
1.2. Local/Endereço
1.3. Localidade			Freguesia
1.4. Concelho			Distrito
2. Caracterização
2.1. Função na origem
2.2. Função atual
2.3. Enquadramento

2.4. Descrição geral e pormenores importantes

2.5. Estado de conservação

Muito Bom
Paredes
Pavimentos
Coberturas
Outros

3. Situação de propriedade
Proprietário
Endereço

Bom

Razoável

Mau

Ruína

4. Observações

4.1. Transformações/destruições previstas

4.2. Pessoas que podem dar informações

4.3. Restrições à divulgação de informação

5. Caracterização histórico-artística
5.1. Época

5.2. Síntese histórica

6. Caracterização arquitetónica

7. Bibliografia

7. Elementos complementares
Proponente							data
Preenchido por							data
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