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Projecto de Historia ao Vivo - Palacio
Nacional de Sintra

Arquivo de Paula Barcia

1. Convite e desdobravel informativo impresso no ambito do

projecto A Embaixada Japonesa a Europa e sua Estada em Sintra

(1584), realizado entre Maio e Junho de 1993.



APOIOS
• Palacio Nacional da Vila - Sintra
• IPAAR
• Camara Municipal de Sintra
• Associa9ao Ten Chi
• Assodat;ao Moa de Portugal
• Embaixada do Japao
• Coop. Agricola de Sintra, CAL
• Padarias Reunidas de Slotrs, Lda.
• Marmovarzea
• Marmores e Granltos, Lda.
• Socoeuropa



GUIAo DA Ac<;AO

Entre 0 fim de Maio e os
primeiros dias de Junho de 1993,
vai-se recriar na Sala das Colunas
do Palacio Nacional de Sintra
a audiencia concedida
pelo Vice-Rei de Portugal,
Cardeal Arquiduque Alberto,
aos quatro jovens japoneses
que em 1584 vieram a
Europa testemunhar a sua fe
e educa9ao catolica recebidas
atraves da aC9ao evangelizadora
da Companhia de Jesus e,
ao mesmo tempo, conhecer
o grande poder que
representavam os palses catolicos
da Europa do fim do Sec. XVI.

o povo de Sintra, entusiasmado
com 0 cerimonial do Pa90 e a
novidade de cristaos tao exoticos ,
congrega-se par-a os ver passar
nos seus trajes tradicionais,
vindos do Mosteiro da
Penha Longa, onde jornadeavam.

A feira logo se arganiza,
com a anima9ao e a algazarra
habituais e as oportunidades
de boas compras.

Os meninos japoneses, apos
a audiencia solene, ultrapassaram

N um pouco 0 protocolo e descem
- as cozinhas e aos jardins,
"" encantados com esta cultura

o QUE E UMA Ac<;AO DE
"HIST6RIA AO VIVO"

"Historia ao Vivo" e uma tecnica
de anima9ao cultural baseada
em factos historicos.

Com essa tecnica, alem de transmitir
conhecimentos, procura-se"reviver"
com os alunos uma epoca ou um
acontecimento historico, dar vida a uma
personagem da Historia no seu
enquadramento habitual, reviver
um monumento, recriando as ocupa90es
para que foi concebido.

Assim, acaba par se ensinar Historia
"revivendo-a", sentindo na pele as
dificuldades e alegrias do quotidiano.
Esta tecnica de anima9aO cultural de
espa90s historicos e museologicos foi
criada em Inglaterra pela Associa9aO
"Living History" e trazida para Portugal
pela Associa9ao Portuguesa de
Museologia, que patrocinou 0 primeiro
curso para monitares de Historia
ao vivo e tambem algumas das primeiras
aC90es realizadas em Portugal, em
1981.

Desde entao, esta tecnica tem sido
aplicada com grande sucesso por todo 0
pais, envolvendo milhares de alunos
e profess ores e entusiasmando as
comunidades, que tem colaborado
activamente.

REALlZA<;Ao
Projecto da responsabilidade do Grupo de
Trabalho do Ministerio da Educa~ao para
as Comemora~oes dos Descobrimentos
Portugueses.

Coordena~iioe responsabilidade pedag6gica:
PAULA BARCIA

PRODU(fAO . - Paula Coelho e Paula Barcia
ACTORES - Rui Pisco; Joao Ricardo; Avila

Costa; Joao Carneiro; Alfredo Go·
mes; William West; Jose Carre·
tas; Helena Macedo; Adelino
Tavares; PedroOrnelas; AbBio de
Almeida; Pedro Alpiarga; Paulo
Oom; Joao Melo; Paula Coelho;
Paula Barcia.

MUSICOS - Isabel Monteiro; Jose Paulo
Galvao.

CENOGRAFIA - Pedro Alpiarga

ESCOLAS PARTICIPANTES
• Bolembre - 1. 0 CicIo
• Prep. D. Fernando II
• C+ S Mem-Martins
• C + S Sarrazola
• C+S Laurel
• Cotegio D. Afonso V
• Colegio S. J080 de Brito
• Instituto Jacob Rodrigues Pereira, da
Casa Pia de Lisboa


