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Hist6ria ao Vivo em Palmela - Projecto e
noticias

1. C6pia do caderno do projecto de Hist6ria ao Vivo no Castelo

Junho de 1989); de «0 Independente» (7 de Julho de 1989).
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Patrocinado pela Camara Municipal de Palmela, tera lugar
em Maio de 1989 urn projecto "I1istoria ao Vivo", aplicado ao
Castelo de Palmela, que evocara; urn dia. na vida desse Castelo.
nos inicios do seculo XVI, ao tempo do Mestre da Ordem D.Jor-
ge de Lencastre.

Alem da prepara9~0 de cerim~nias .de investidura de Cava-
leiros da Ordem, es\ar~o em causa: 0 :quotidiano dos-~freires

. - . - _. "'~.•..~ . I ,

no Castelo; as_ rela~s da ordem e dQ seu mestre co~' as com~
nidades vizinhas, suas dependentes; as beneficfa9~eB artisti
cas dentro da trg~eja de Santiago (como a execu9~o"do Retabu-

.I.

10, por ex.) ,.'etc ..
Este projecto, ao enquadrar alunos da 2g fase do Ensino

Primario e 0 Ensino Prepara-torio no contexto da historia da
- regi~o, procura fazer a liga9~0 com os acontecimentos nacio-

nais numa perspectiva global, para 0 perfodo 1500-1530, em
articula9~0 com 0 programa de Historia de Portugal.

Integrado nesta epoca, pretende-se desenvolver com os
.alunos, urn trabalho de descoberta sobre 0 que representou a
Ordem de Santiago:

- no plano nacional (seculo XVI);
- para a popula9~0 do conc~lho de Palmela.

Quanto ao primeiro aspecto, 0 desenvolvimento de uma
trama dramatica em torno da figura de D. Jorge de Lencastre
levara os alunos a aperceberem-se:

do seu papel n~ reestrut~ra9~o das vari
as ordens militares, principalmente da
de Santiago;~

- da sua crescente importancia na Corte;
--das fun9~e~ de uma Ordem religiosa-mi-

litar desde a Reconquista ate ao secu-
10 XVI;
de que modo a Expans~o se reflectiu na
vida local.
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Em rela9~0 ao segundo,
cia da popula9ao em ,*.elac;ao
a vida do Concelho.

Os alunos iraQ viver esse quotidiano, 0 mais fielrnente
possivel, partindo de todos os ~spectos que envolviarn 0 ceri-
monial da investidura de urn cavaleiro daquela ordem, encarna~
do varios personagens/figurantes populares, nos varios traba-
Ihos que lhes competiam.

E atraves des~ vivencia que poderao

procurar-se-ao realc;ar.a depende~
a Ordem de Santiago que regulava

compre~nder a dife-
. I

renciac;ao social ex~tente na vila e os aspectos ec~nomieos e
,,cuIturais que,- de outra forma, difici Imente seriam integrados

nurna aprendizage~ significativa .

._._--_ ...._--_ .._. --- '--"-.'-"'-Durante a ae9a~ que deeorrera ao longo de quinze dias,
desenvolver-se~ao paralelarnente, por urn lado, as actividades
quotidianas proprias de urnnueleo eastelejo de uma Ordern Mi-
litar; por outro a preparac;ao e execuc;ao,da cerimonia de in-
vestidura de urn novo cavaleiro.

Quotidiano, que sera reconstitufdo por 17 grupos de cri
anc;as que realizarao outras tantas tarefas e/ou func;oes da vi
da do castelo. Grupos liderados por professores e/ou actores,
que cumprirao func;oes de chefia, por exernplo: 0 Mestre de Pin
tura e os seus aprendizes (grupo 5).

Os acto res profissionais representarao as personagens
mais irnportantes, nao. devendo 0 seu numero exeeder 10
tos.

Atribuir-se-a a figura de D. Jorge de Lencastre
urnrnaior destaque, eriando para este personagern urn en
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1. Cozinha
2. Tecelagem
3. Cestaria
4. Tanoaria
5. Pintura do Retabulo
6. Abastecimento e vlvere~
7. Feitura do fao
8. Armaria
9. Carpintar ia '"""'"

10. Criadape~ do Mestre (Aios)
11. Repar~9a6 de muralhas
12. Cavalarigas
13. Coro
14. Prepa~agao e execugao do cerimonial
15. Chegada de azulejos importados de Sevilha
16. Cobranga,de tributos a populagao da vila
17. Chegada dos novos estatutos e regrada Ordem,ja im-

1. D. Jorge de Lencastre
2. Cavaleiro investido
3. 1Q padrinho do cavaleiro
4. 2Q" "
5. 3Q" "

6. Sacerdote que preside a cerimonia
7. Letrado
8. Mestre de pintura estrangeiro
9. Cobrador de tributos

10. Personagem do povo que vem pagar tributos
11. Personagem importante da administrag30 local
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o elevado numero e diversidade de tarefas que urn pro-
jecto desta natureza acarreta, ~xige que se constituam v~-
rias equipas de trabalho especiarizadas.

\ -
" . 'Neste sentido, pensamos ser necessarlO cohstituir, no--,

'mais breve espago, de tempo, tres equipas de trabalho:
Investigag80 historica; ./

Atraves do estudo da bibliografia e,da documentag80 dis
ponlveis, recolher~ elementos que permitam reconstituir fiel

a) Tendo em conta os limites temporais definidos (1500-
-1530), rBalizar 0 levantamento de factos de interes

b) Reconstituig80 do quadro mental da epoca;
c) Reconstituig80 do quadro social e economico,

1 1 8 I



._~ ..- ,',l .,"~,~~~iSi'~'~:,~;~~'~\r~~'.~;\';'~'~'i~i';;;;~~~

cobran<;a), etc ...
d) Estudo do vestuario utilizado por cada grupo social

e) Reconstitui<;ao rigorosa ;d~ vida quotidiana no castelo;
f) Reconstitui<;ao das refe~<;oes a consumir por cada urn

dos grupos sociais envolvJdos, incluindo: tecnicas
de confec<;a~; alimentos ~ temperos usa~o~; ~~ensJios ...

.....••. 'g) Estudo,- tanto quanto possi vel minucioso., da :biografia
, .

das pr i'pc~pais personagens - pr incipa'lmente D. Jorge
'.J.

Esta equipa devera ainda colaborar na redac<;ao doguiao
final e na dramatiza<;ao. De momento, decorre a investiga<;ao

- EQUIPA NQ 2: Guarda-roupa, Cenario~ e Adere<;os

Equipa que trabalhara em intima liga<;ao com a anterior;
os seus objectivos fundamentais serao:

a) Estudar a adapta<;ao dos modelos e materiais das rou-
pas da epoca, tendo em conta criterios como: pre<;o,
facilidade de obten<;ao dos materiais, custo da mao-
-de-obra, 'simplicidade de confec<;ao,
materiais;

b) Encontrar os meios mais adequados para
confeccionar 0 vestuario, e adquirir mate



c) Armazenar todo 0 guarda-roupa, colaborar na sua dis-
tribuigao pelas criangas (e adultos) e recuperar ou
substituir os fatos que se deteriorem durante ou no
fim do projecto.

a) Adaptagao do espago disponIv~l para 0 desenrolar da
acgao, instalando no to.cal mais conveniente todos os
grupos: c~zinha, armaria, etc. ;

- b) no seguimefito da allnea anterior, devera projectar as
obra~ de adaptagao que forem necessarias e, evidente-
mente, possIveis de concretizar;

/

c) Con~eber e realizar todas as operag5es ~e camuflagem,
de forma a ocultar ou disfargar elementos anacronicos;

.•.d) Rechear todos os espagos, em que tal se torne necessa
rio, com 0 mobiliario e aderegos adequados;

e) no seguimento da alInea anterior, este grupo fica ain
da responsavel por obter, pela forma que considerar
mais conveniente todos Esses materiais, para al~m de
ficar tamb~m responsavel pela manutengao e armazenamen
to desses materiais.

Do trabalho deste grupo dependera em muito 0 sucesso de
todo 0 projecto ..

Numa primeira fase sera necessario divulgal' 0 projecto
junto das escolas primarias, prep lratorias e secunda-
rias do concelho - 0 que se inici lU no ana lect:ovo
transacto - e, simultaneamente, rrltivar todo 0 corpo
docente para uma _participagao act .va e empenhada na
preparagao, execugao e avaliagaol0 trabalho realiza-
do.

Este grupo tera ainda urn papel fundamental na co
ordenagao do trabalho desenvolvido pelos outros grupos.
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Reunioes em varias escolas do concelho com os se
guintes objectivos:

criar grupos d~ trabalho
°eleger orgao coordenador
°planificar rigorosamente as activrdades ate a

'I

co~lusao do projecto

- Apgoes de promogao da iniciativa junto das esco-
las (alunos e profess~res): /

°elaboragao de ficha-guia para 0 Castelo e plani-
ficagao de visitas guiadas ao local da acgao

°contactos corn a equipa tecnica prevista (ga~
tronorno, TAS - Teatro de Animagao de Setubal -
cenografo, artesaos, tecnicos ingleses)

- Firn de sernana de trabalho corntodos os interessa-
dos para apreciagao do trabalho desenvolvido e
planificagao de actividades futuraso

°21 reuniao de balango e planificagao antes das
ferias escolares



°reeolha e tratamento de material informativo'so-
bre a epoea (seeoXVI)

15 a 30 de MAIO - Viveneia ·da aec;ao pelos' alunos e professores

MAIO - JUNHO - Avaliac;~o di aec;~o
°troea de experieneias/debates
°pro~uc;~o de materiais
°relat'Orio final
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SUGESTOES DE TRABALHO PARA ALUNOS DO ENSINO PRIMARIO E PREPARATeJRIO

- reconstitui~ao da vida no castelo, igreja, casas particulares, ruas ...
de acordo com os varios grupos a constituir

- estudo das actividades profissionais que existiriam na vila
elabora~ao de arvores genealogicas dos intervenientes na ac~ao e
dos proprios alunos

- pesquisa acerca da importancia da regiao de SetUbal e da vila de Pal-
mela durante os Descobrimentos

-.ESTUDOS SOCIAlS

- estudo dos diversos tipos de vestuario, mobiliario, adornos, •••atraves
do tempo e, mais concretamente, nesta epoca

- enquadramento geografico da vila de Palmela
- as praticas agricolas e comerciais,na regiao, no sec. XVI

- PORTUGUES

leituras da epoca feitas por alguns grupos sociais
- tipo de ensino ministrado nas escolas, conventos •••
- abordagem e trabalho coinlendas da regiao

glossario de termos a utilizar nos dialogos no decorrer da ac~ao
- a difusao da lingua portuguesa durante os Descobrimentos
- jogos de palavras cruzadas
- publica~ao de jornal da escola com textos relativos a pesquisa levada a

cabo pelas varias disciplinas, no ambito da descoberta do quotidiano
do castelo no sec.XVI

- INGLES/FRANCES

- elabora~ao de textos relativos ao projecto nas respectivas
linguas, quando tal for considerado fundamental por pro-
fessores e alunos
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- EDUCACAO VISUAL
- desenho da planta dos acessos ao castelo, cornbase ernvisitas a

vila; desenho de plantas de habita90es da epoca, cornreferencia
a varios terrnos arquitect6nicos

- explora9ao/descoberta da escrita do sec. XVI (suportes, tintas ..•);
feitura de ilurninuras•••

- introdu9ao a pintura da epoca, incluindo referencias ao Retabulo
da Vida de Santiago

- EDUCACAO MUSICAL
- estudo dos instrurnentos da epoca
- explora9ao/descoberta de rnllsicase letras da epoca, norneadarnenteda-

quelas que se destinavarn a pratica religiosa dOB conventos, ao rito
de investidura de cavaleiros da Ordern, ou a anirna9ao de espa90s pli-
blicos, festividades profanas •••

- elabora9ao de utensilagern ernbarro a ser utilizada nas cozinhas, no
decorrer da aC9ao; vestuario; instrurnentos de escrita •••

- CIENCIAS DA NATUREZA
- descoberta dos tipos de alirnenta9ao da epoca, de acordo cornos varios

nlveis sociais
- descoberta de praticas rnedicinais
- prepara9ao de refei90es

- MORAL E RELIGIAO
.~ descoberta das religioes existentes na vila no sec. XVI
- descoberta das religioes hoje praticadas
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- EDUCACAO F1SICA
- descoberta de jogos e dan~as do sec. XVI que pudessern ter sido pra

ticados na regiao e; rnais concretamente, na vila e no local da ac~ao
- trabalhos teoricos sobre praticas desportivas do sec. XVI

- MATEMATICA
- calculo da area do local da ac~ao
- resolu~ao de problemas ligados as actividades economicas
- desenho das forrnas geometricas do castelo

as sugestoes aqui apresentadas destinam-se a integra~ao nos res-
pectivos prograrnas e planifica~oes de cada disciplina ou area
tematica - dos ensinos primario e preparatorio. Ficam ao criterio
dos docentes outras hipoteses de actividades de acordo com as
possibilidades de integra9ao ou nao destas propostas nas referidas
disciplinas.

Os dados a que os docentes nao tenham acesso poderao ser facul-
tados pelo grupo"Investiga~ao Historica", que esta a estudar a
epoca com base erndocumenta~ao relativa a Ordern,.depositada no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
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HISTORIA
AOVIVO
PALMELA

PALMELA
"A PROFlSSAO DE UM CAVALEIRO DA
ORDEM DE SANTIAGO"
15 a 31 de Maio de· 1989

A "Hist6ria ao Vivo" e uma
..tecnica" que procura
revitali~ar 0 ensina da Hist6ria
e disciplinas aflns, atraves da
animac;40 de rnonumentos
hist6ricos, recriando factos e
ambientes hist6ricos.

o projecto de Palmela
decorrerA no Castelo desta vila,
no periodo compreendido entre 15
a 31 de Maio de 1989, e conta
com a apoio da Camara Municipal
de Palmela e do Museu de
Setubal/Convento de Jesus. Tera
como quadro historico a evoca9ao
de um dia oa vida do Castelo no
inleio do secula XVI, oa epoea
em que D. Jorge de Lencastre fol
mestre da Drdem de Santiago.

Aproveitando
a p~eparac;:ao e
realizac;:ao da ce-
rim6nia de inves-
tidura de urn
cavaleiro da or-
dem, as alunos
irao viver acti-
vamente como per-
sonagens,o quoti-
diano do castelo.
Este projecto
destina-se prio-
ri tariamente a08
alunos do ensine
pr1mario e prep a-
rat6rio ape lando
no entante a
participac;:a.o
activa de alunos
do 10 e 110 anos
e professores do
ensino secundA-
ria.

«-
~

9o
LU
::>
OJ
~«

=

=

I

•••

A necessidade do estudo e defesa do,
patrimonio arqueologico do concelho, de
que sao exemplos mais conhecidos 0

povoado de Chibanes e as Grutas
Artificiais de Quinta do Anjo, fazem da
Arqueologia uma das componentes d~
projecto do Museu Municipal, mai·s
import ante e de maior responsabilidade
para a edilidade, pelos inumeros riscos
de destrui<;;:aoa que esta constantemente
sujeito.

Consciente dessa responsabili-dade a
Camara Municipal tern vindo a promover,
atraves do seu Servi<;;:ode Patrimonio e em
colabora<;;:ao com tecnicos e entidades
especializadas nesta area, urn conjunto de
ac<;;:oescom 0 objectivo de estudar e
preservar os vestigios de toda a dinamica
socio-cultural e economica da presen<;;:a
humana· na area do concelho, desde 0
Paleolitico Inferior ate A Revolu<;;:ao
Industrial.

Em paralelo com os trabalhos de
escava<;;:aoe estudo de materiais (Quinta
da Cerca/1987, Rua de Nenhures/1988), .
esta a ser efectuado urn levantamento (ja
iniciado em 1985 na Freguesia de
Marateca), exaustivo da Carta
Arqueologica, 0 que ira permitir obter urn
conhecimento profundo da realidade do
concelho nesta area e, definir metas de
trabalho e medidas de defesa deste
valioso patrimonio.

o - ~It'(jlitir.() Ini:i",l
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MUSEU
MUNICIPAL
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A regiao de Palmela e detentora de
urn Patrim6nio Hist6rico-Cultural
extremamente rico, patrimonio que uma
serie de conjunturas condenou a urn
total abandono.

Exemplo dessa riqueza sac os
vestigios de povoamentos Pre-
Hist6ricos, do periodo Romano, da
presen<;;:ada Ordem Militar de Santiago
no Castelo de Palmela e de uma intensa
vida cultural pelo menos ate meados do
sec. XVI.

A luta pela restaura<;;:ao do
Concelho, os arroteamentos e
desenvolvimento agricola da r.egiao de
Pinhal Novo, urn conjunto de ricas
tradi<;;:oesmusicais, associativas e
culturais, fazem tambem parte de uma
longa hist6ria de mais de 800 anos, que
urge conhecer, recuperar e preservar.

A cria<;;:aodo Museu Municipal de
Palmela surge assim, neste contexto,
como urn instrumento indispensavel as
ac<;;:oesde salvaguarda do Patrimonio do
nosso Concelho.
Ds principais objectivos que pres idem a criac;;ao
do Museu Municipal de Palmela sac:
-Conhecer, recuperar, preservar e valorizar 0
Patrim6nio Hist6rico-Cultural da regiao.
-Promover, dinamizar e apolar estudos e
lnvestiga9ao sobre temas de H1st6ria e Cultura
locais.
-Oivulgar a Hlst6ria e a Cultura da regi~o~
-Apoiar 0 sistema educativo do Concelho.
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HISTORIA
AOVIVO
PALMELA

PALMELA
"A PROFISslio DE UM CAVALElRO DA
ORDEM DE SANTIAGO"
15 a 31 de Maio de' 1989

A "Hist6ria ao Vivo" e uma
"tecnica" que procura
revltalizar 0 ensina da Hlst6ria
e disciplinas afins, atraves da
anima9ao de monumentos
hist6ricos, recrlando factos e
ambientes hist6rlcos.

o proj ecto de Palmala
decorrerA no Castelo desta vila,
no periodo compreendido entre 15
a 31 de Maio de 1989, e conte
com 0 apoio de Camara Municipal
de Palmela e do Museu de
Setiibal/Convento de Jesus. Tera
como quadro his~6rico a evoca~ao
de urn dia oa vida do Castelo no
Inleio do seculo XVI, oa epee a
em que D. Jorge de Lencastre fol
mestre de Ordem de Santiago.

Aproveitando
a preparac;ao e
realizac;ao da ce-
rim6nia de inves-
tidura de urn
cavaleiro da or-
dem, os al unes
irae viver acti-
vamente como per-
senagens,o quoti-
diano do castelo.
Eate projecto
dest1na-SB prio-
ri tariamente aOB
al unos de ensino
primar10 e prepa-
rat6rio apelando
no entanto A
participa9ao
act! va de al unos
do 10 e 11Q anas
e professores do
ensina secundA-
rio.
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A necessidade do estudo e defesa do"
patrim6nio arqueologico do concelho, de
que sao exemplos mais conhecidos 0

povoado de Chibanes e as Grutas
Artificiais de Quinta do Anjo, fazem da
Arqueologia uma das componentes dq
projecto do Museu Municipal, mai-s
importante e de maior responsabilidade
para a edilidade, pelos inumeros riscos
de destrui<;:ao a que esta constantemente
sujeito.

Consciente dessa responsabili-dade a
Camara Municipal tern vindo a promover,
atraves do seu Servi<;:ode Patrim6nio e em
colabora<;:ao com tecnicos e entidades
especializadas nesta area, urn conjunto de
ac<;:oes com 0 objectivo de estudar e
preservar os vestigios de toda a dinamica
socio-cultural e econ6mica da presen<;:a
humana na area do concelho, desde 0
Paleoli tico Inferior ate it Revolu<;:ao
Industrial.

Em paralelo com os trabalhos de
escava<;:aoe estudo de materiais (Quinta
da Cerca/1987, Rua de Nenhures/1988),'
esta a ser efectuado urn levantamento (ja
iniciado em 1985 na Freguesia de
Marateca), exaustivo da Carta
Arqueo16gica, 0 que ira permitir obter urn
conhecimento profundo da realidade do
concelho nesta area e, definir metas de
trabalho e medidas de defesa deste
valioso patrim6nio.
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A regiao de Palme1a e detent ora de
um Patrimonio Hist6rico-Cultural
extremamente rico, patrimonio que uma
serie de conjunturas condenou a um
total abandono.

Exemplo dessa riqueza sac os
vestigios de povoamentos Pre-
Hist6ricos, do periodo Romano, da
presen<;:ada Ordem Militar de Santiago
no Castelo de Palmela e de uma intensa
vida cultural pelo menos ate meados do
sec. XVI.

A luta pela restaura<;:ao do
Concelho, os arroteamentos e
desenvo1vimento agricola da r,egiao de
Pinhal Novo, urn conjunto de ricas
tradi<;:oes musicais, associativas e
culturais, fazem tambem parte de uma
longa hist6ria de mais de 800 anos, que
urge conhecer, recuperar e preservar.

A cria<;:aodo Museu Municipal de
Palmela surge assim, neste contexto,
como um instrumento indispensave1 as
ac<;:oesde salvaguarda do Patrim6nio do
nosso Concelho.
Os principais objectivos que pres idem A cria<;;lIo
do Museu Municipal de Palmela slIo:
-Conhecer, recuperar, preservar e valorizar 0
Patrim6nio Hist6rico-Cultural da regiao.
-Promover, dinamizar e apoiar estudos e
investiga9ao sabre temas de Hist6ria e Cultura
10cais.
-Divulgar a Hist6r!a e a Cultura da regiao.
-Apaiar 0 sistema educativQ do Concelho.



A concretiza980 destes objectivos
passa pela cria9B.o de urn museu
descentralizado englobando varios
nucleos espalhados pelo territ6rio do
concelho, cuja tematica reflectira a
diversidade cultural e hist6rica da
regiao.

-Nucleo
Palmela

-Nucleo
Quinta

-Nucleo

das Grutas Artificiais da
do Anjo - Quinta do Anjo
de Pinhal Novo - Pinhal Novo

NUCLEO CASTELO DE PALMELA
."'''· sede"'de'''E;;.;~elh~';'''p~i~~i~'''p~~;;;i
o maior nucleo de Patrim6nio
Hist6rico-Artistico edificado. 0
Castelo (sede da Ordem Militar de
Santiago) , 0 Pelourinho, as Igrejas
de Sta Maria, S. Joao, S. Pedro e da
Miseric6rdia sac os exemplos mais
significativos deste Patrim6nio.
Localizac;;:ao:0 nucleo de Palmela
devera ficar instalado no Castelo,
concretamente na Igreja de Santiago e
dependencias anexas.
Temas: Ordem de Santiago, Hist6ria do
Castelo e da Vila de Palmela.NlJCLEO . QUINTA DO ANJO

Primeiros monumentos do seu tipo
descobertos em Portugal, as Grutas de
Quinta do Anjo remontam aos finais do
Neoli tico recente/final, a cerca de
5000 anos.

Do esp61io recolhido durante as
diversas campanhas arqueo16gicas
realizadas por cientistas portuguesas
nos finais do seculo passado e no
inicio 'deste seculo, faz parte urn
grande numero de pe9as de ceramica,
ern forma de campanula (campaniforme)
mundialmente conhecidas como "ta9a
tipo Palmela".
Localizac;;:ao: Area
Grutas, ernedificio
Temas: Arqueologia,

envolvente
a construir
Pre-Hist6ria

NOClEO
...'N"''''6'''''des'eiivolvlme;t;;'''''do'''''pi~~i'''''Novo
(enquanto nucleo populacional) e de toda
a regiao envolvente, esta relacionado com
a implantaC;;:80do caminho de ferro (1861),
bem como 0 processo de arroteamento das
terras de Jose Maria dos Santos, no final
do seculo XIX. Estes dois factores
atrairam muitos trabalhadores de varias
regiOes do pais (Beira Litoral
"caramelos", Beira Baixa e Alentejo). E
toda esta vivencia humana, bem como as
suas tradicOes culturais e tecnicas de
trabalho, que serao objecto de
levantamento, recolha e conservac;;:ao,
atraves de urn conjunto de projectos de
investigac;;:ao:

~

~ - Trad;~oes orais

~ - Tradi~5es art esanai s

~ _ Culin~ria e do~aria

Alfaias, ferramentas, uten-
silios e tecnicas tradicio-
nais do trabalho agricola.

- Instrumentos musicais popu-
lares e music~ vocal e
instrumental

Localiza980 - local a determinor
Temas - Etnografia e Etnologia/
Agricultura e Caminhos de Ferro

Todo 0 trabalho a desenvolver no
campo da interven980 e reconstitui980
da hist6ria e cuItura regional,
devera ser integrado e apoiado por
Centros de Estudo e Documenta980. 0
Museu tern de ser uma instituiC;;:80
dinamica e interveniente no meio e no
sistema educativo regional,
integrando urn servi90 educativo
orientado priori tariamente para a
colobora980 com as escolas e a
populaC;;:80em geral.

Apostando em novos concei tos de
animaC;;:80 patrimonial, a Camara
Municipal promovera no pr6ximo ano
duas importantes iniciativas no
Castelo da Vila de Palmela

EXPOSIl;;AO "0 CASTELO E A ORDEM DE
SANTIAGO NA HISTORIA DE PALMELA"________ .' de 1989

A Camara Municipal d~ Palmela
programou para 0 pr6ximo ano a
realizaC;;:80 de uma exposiC;;:80
subordinada ao tema "0 Castelo e a
Ordem de Santiago na Hist6ria de
Palmela", que tera lugar no cenario
privilegiado da Igreja de Santiago e
dependencias anexqs, de _ ! ••.•

•••••••• de 19896 t\t.>.:...s.\\;:l ..,.. l.-<,>'..J":V'I.(h"'Q

Para esta exposiC;;:80 estao
previstos cinco nucleos que abordarao
respectivamente: A Hist6ria do
Castelo, desde a fundaC;;:80ate ao
seculo XVII (ultima grande
intervenc;;:aoconstruti va no local); A
Hist6ria d~ Ordem de Santiago, da sua
fundac;;:ao a extin9ao ern 1834 e
permanencia ern Palmela; Os Mestres da
Ordem, com especial enfoque para a
epoca de D. Jorge de Lencastre, 0
Patrim6nio Hist6rico-Cultural, corn
relevo para a acti vidade mecenatica
da Ordem e por ultimo 0 Quotidiano; a
vida econ6mica e 0 dia a dia dos
Freires da Ordem.
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«Hist6ria ao vivo» pretende sensibilizar os jovens estudantes de diversos graus do ensino para
o ambiente que se, vivia no Castelo de Palmela no seculo XVI

Iniciativa de interesse pedag6gico

Castelo dePalrnelaabelio
. . ;" .. -."

a urn rnilharde estudantes
Assim, todosos dias, d~lf,9 as Para que esta reconstitui<;ao

15 horas, sob a coordena<;ao hist6rica seja 0 mais rigorosa e
dos professores, os alunos SaG fiel possiveI, os professores en-
distribuidos pelas sec<;oes de, volvidos nesta iniciativa partici-

CERCA de 1100 ahmos do ensi- cozinha, olaria e carpintaria. Ai param' ein ac<;oes de forma~ao
no primario, preparat6rio e se- preparam as .refei<;oes,que SaG especifica ministradas por tpc-
cundario do concelho de Pal- servidas ao, meio-dia, e, fabri- nicos do Museu de Setubal.
mela estao·a participar numa earn os obiectos de forma ana- 'iniciativa sociocultural, de re- J Registe-se que, ao fim-de-se-

loga a de ha quatro seculos. ma a decorrem' l' 'ta g . I 'conhecido interesse pedag6gi- n , '.; Sl S Ula(as'
co, subordinada ao titulo «His- Diariarnente, tarnbem, tern aos cenarios de «Hist6ria ao

vivo».t6ria ao vivo». lugar a investidura de um cava-
A inkiativa, que decorre no leiro da Ordern deSao Tiago, Ede referir,que esta iniciati-

Castelo de Palmela, ate ao pr6- cerim6nia que e pr0sidida va e promovida pela Divisao
I ximo dia 13 de Junho, pretende por «mestre D. .Jorge de Len- Sociocultural da Camara Muni-
I sensibilizar crianGas e jovens castre», uma alusao ao facto de, dpal' de Pa~rnela, que' contal'~:"';'..I:,~;;~::~~~~~"':di=~O"~~?;'I,'::';;'~~::'..~~,.~P.?'.~.~I?~~,"~u_~~.•.



Em Palmela, 0 Caste-
.... 10regresS9uao seculo

XVI. Crian~ vestidas de gi-
haovivem umdia do ana de
l~05. E 0 projesto«Hist6ria.
aoVivQ-Palmela89», que
vai decorrer are 13 del anho. .

.,~ .• Sa080 crian~, dos 8 aos
, . 12 anos, que, diariamente, se
~"'< vestem a rigor para desempe-

nharem varias· tarefas que
aeonteceram no Castelo de
Palmela a 15 de Maio de
1505. Restauramo convento,
pr,eparama rec~~ao ao Mes-
tr~ p.Jorge e .ac.~rim6nia
ipvestiQurado QiValeiro.

; >Usando: materiais e ferra-
mentas dessa ipoca, crian~as .
de todas as escolas do conce-
lao durante urn ilia estao nu-
maescola diferente. A re-
constitui~ao abrange tambem
alinguagem usada, por isso
~ crian~as apreridem e usam
~~ortuguesdessaepoca. . ....
",}t:ste projecto)evou. perta.

.~; .fd~\Tinte meses a~er prepara-
~-;:;:'''"\,dg, desde a fasede investiga-

c::'Qa,oateao momento presente, Em Lisboa,no Cais do, glaterra, integra tres eqiiipas
- '.,.~ira custar 2500 contos, su-·· Sodre, outras~tas criancas de trabalho. Uma e responsa-

portados pela Camara e vanos vivem diariamente urn dia do vel pela investiga~ao hist6ri ..
patrocinadores. seculo XVI, falam com Fer- .ca, outra pehi adapta~aoe

A iniciativa «Hist6ria ao nao Mendes Pinto e ajudam a confec~ao das vestimentas e
Vivo», que tem estado a de- prepatar anau. Vem de esco- uma ultima que faz a liga~ao
correr urn pouco por to<1o0 las oficiais e pID"ticularese no as escolas. Cada iniciativa e
IJa,is, desde 0 ana passado, . Tim do dia tem«de regressar yomplementada com suges~
Ptete~de Tevita1i~ensino <hl.outra vezaoseculo XX», co- . toes de trab<i1hqinterdisciplk
Hislqria atravesI.~areconsti- mo dizia umadefus. nar, que saodiscutidas com
tlii~aorigor()sa dos anibientes TamMm otf~rlo, Setubai;' os professoreS;
do passado. Deste modo, ase, brevement¢~a P6voa do < Todos os'projectos rece- I
crian~as apreendem oquoti- Varzim, aderiram a «Hist6ria bem 0 apoio<doMinisrerio da

. - Gndiano da epocareVisitada e OSao Vivo». Aideia deste pro- Educa~ao e <lasrespectivas
monumentos retomam ante· jecto «e chegar ate onde os Camaras e desde Dezembro (

. tiores fun~oes que os preser- portugueses chegaram e dmar que; nas esco1as, crian~ e'
vam·e valorizam.paraiela- 'ate ao ana 2000», .disse a «Qprofessores sao preparados B;
m~nte, no mesmo local, de- Jomal» Maria Manuela Mota, - para 0 DfA,atI'aves de visitas V2
c~rre uma repre§-enta~aotea- .uma das responsaveis pela a museus, idasao teatro, pre,' 0
tralde urn.aCOljt~iniento ca-sua introdu~aoem Portugal~{ para~ao'depequenos trabalh()s "p;
~9t~rfstiGOdesses;tempO~.. 'I{ psta ideia,:q~e, veio 'aeIJ\-~bre a e~~c~l!fe-' ""~as.>{C

.~;,,;,],t ,'.:",:C;,;--';.

~~;\L'
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"Hist6ria aO.vivo··
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Mais de mil jovens participam em «odisseia» ao seculo XVI

Hist6ria estudada ao vivo no concelho de Palmela
Nelson ,Fernando
No Seixal

Mais de mil alunos de
dezasseis escolas do
concelho de Palmela vao
fazer uma viagem unica ao
seculo XVI e ao seu
castelo.
E 0 PROJECTO de hist6ria ao
vivo, que esta a decorrer no
castelo de Palmela desde 15 de
Maio e que se prolongara ate ao
pr6xim<i dia 13, nurna organiza"
~ao da Camara Municipal de
Palmela, atraves da sua divisao
socio-culturil1 e com a colabo-
ra<;ao das escolas do concelho.

A p\"omover esta iniciativa a
autarquia pretendeu atingir
quatro objectivos.

Derrionstrar as potencialida-
des do castelo enquanto espa<;o
cultural e educativo, de impor-
tancia inestimavel para a vila e
para 0 concelho, e urn deles,

bem como desenvolver uma re-
la<;aomais estreita e mais senti-
da entre a popula<;ao, nomeada-
mente os jovens de' Palmela e 0
seu castelo" componente essen-
cial de qualquerestrategia da
salvaguarda de tao rico patri-
m6nio e dar vida ao castelo de
Palmela. Contribuir para a prio-
ridade da,promo<;ao do sucesso
escolar atraves do apoio ao de-
senvolvimento de' novas tecni-
cas educativas e da coopera<;ao
escola-comunidade; promover
o conhecimento e a valoriza<;ao
da hist6ria e da cuitura,regional
no quadro do prQcesso de im-
plemenli\l.;ao do Museu Munici-
pal de Palmela, sao outros dos
objectivos.

Segundo os responsaveis
deste projecto, a meio da fase
final desta longa caminhada.
POl' tras deste mes evocativo do
seculo XVI que as crian<;as de
Palmela estao a viver no seu
castelo, representa urn trabalho

preparat6rio de cerca de ana e
meio.
Tecnicas de hist6rias ao vivo,
investiga<;ao hist6rica, reunioes
entre professores. alunos e en-
carregados de educa<;ao, atelier
de forma<;ao em olaria, carpin-
taria, constru<;ao civil, culina-
ria, artesanato, confec<;ao de
vestuario, constitui<;ao de equi-
pas de trabalho, que no total
envolveram cerca de duas deze-
nas de pessoas.

o projecto de hist6ria ao vivo
em Palmela consta da evoca<;ao
de urn longinquo dia 15 de Maio
passado no Convento-Sede da
Ordem de Santiago, em Palme-
la. 0 convento encontra-se em
obras e, para as realizar, os
seus habitantes contrataram di-
versos artesaos da regiao e urn
grande numero de ajudantes.
gente do povo sem qualifi-
ca<;oes, recrutados na vila e ar-
rabaldes, trabalhadores que to-
dos os dias de manha chegam :
ao convento.
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HISTORIA DA CAROCHINHA
Para os mais pequenos adultos aprender Hist6ria e uma chatice. Com
certeza que nii.oforam os ingleses os primeiros a descobrir estefacto, mas
se nii.ofossem eles talvez fosse inexistente a f6rmula mais engrar;ada de
aprender sobre 0 nosso passado.

PAl, diga-me ld para que
serve a Historia? ques-
tiona 0 garola de olhes
vivos e lfngua pergunta-

deira ao pai historiador de
olhas cansados de decifrar Ie-
tras velhas e apagadas em Ii-
vros feitos com a pele dos
animais. 0 histori~dor-pai re-
tarda urn pouee a resposta,
solenizando-a por esse instante
de expectativa, e afinna con-
viele: .-.A Hist6ria i-o conheci-
mento dos homens no tempo.
H01Jlens que viveram Iui muito
tempo e jizeram coisas cujo
va/or vem ate hoje» - «Hd
muito tempo? Quanta tempo?»

• - teima 0 garotinho confuso. E
: abre os bra~os a laia de explica-
: 'Jao: «Daqui ate aqui?» - ~'
: «Nao» - responde 0 pai-
: -hisloriador. «Muito tempo sda
: 100 onos ou 200 onos ... » -

: «Ah! E tu ainda Ie lembras
: desse tempo?».
: EnlaO 0 pai-historiador re·
: eostou-se na cadeira, pensando
: que sabedoria e ados homens
: quando a nao conseguem expli-
: car as crian~as.
: Com esta interroga~ao co·
: me~a urn livro que Marc Bloch
: escreveu em plena Segunda
: Guerra Mundial e que todos os
: aprendizes de historiadores re·
: cebem em maos como 0 triunfo
~ de urn saber amadurecido pelo
: tempo (Apologie pour l' histoi·
: re, ou metier d'historien). Se
: Bloch tivesse continuado 0 dia-
~ logo, talvez dai tivesse resul-
: lado algo de semelhante ao por
: nos composto letra a letra. Foi
: assim que inventamos as per-
: guntas das crian~as. Toma-se
: muito mais complicado dar-
: -lhes resposta. E, mais ainda,
: no que diz respeito it Hist6ria.
: Se Hist6ria e heran~a que passa
: de pais para filhos e destes para
: novos filhos, como transfonnar
: esta palayra velhissima numa

novidade para as mais jovens?
S6 descobrindo a melhor ma-
neira de eles aprenderem. Tra-
zer a Hist6ria para 0 sol. Pegar
nos names e personagens do
manual como se fossem mario-
netas e vesti-Ias, dar·lhes voz,
alimenta-Ias, faze·las adonne-
cer. No lugar a que pertencem:
a senhor no seu palacio, a
mange no mosteiro. E, sobre-
tudo, deixar ser as crian~as a
faze-Io.

Foi assim que ilasceram em

lnglaterra os primeiros projec-
tos da Living History, onde os
britanicos provaram 0 seu sen-
tido pratico ao enttar nos mais
belos monumentos do seu pa-
trim6nio hist6rico para neIes
reviver momentos de urn tempo
perdido. E urn desafio muito
serio feito em jeito de quem
brinea. 0 fingidor seote verda-
deiramente 0 que faz e s6 assim
compreende como as coisas se
passaram. Em Portugal a Li-,
ving History tornou-se Hist6ria
ao Vivo.

Esta ideia foi divulgada pela
Associa~ao Portuguesa de Mu-
seologia (Apom), que organi-
zou em 1986 e 1987 dois
col6quios de que resultararn
eotusiasmos e catalogos com a

Aapecto geral das mulheres do povo (Castelo de Palmela, 1989)

descri~ao de varios projeclos.
Fomos visitados nessa altura
por ingleses que nos lrouxeram
a tecnica e levararn de n6s alga
mais que sol, sardiohas e mar.
A Funda<;ao Gulbenkian
apoiou urn curso de fonna~ao
de monitores de Hist6ria ao
Vivo, que aprofundou 0 in-
teresse despertado em profes-
sores de varios niveis de en-
sino.

A Historia ao Vivo e uma
tecnica de ensinar a hist6ria do
quotidiano, frutuosa em jovens
de idades compreendidas entre
os nove e os 13 anos. Toma-se
urn monurnento como referen-
cia (castelo, igreja, torre,
fonte, museu ... ), recriam-se
palavras esquecidas, vestem-se
fatos dos avos e janta-se na
altura do pico do sol. Exige
tanto esfor~o de organiza):ao e
mobiliza tanta gente, que pare-
ce menlira quando ja decorre e
agrada.

A Historia ao Vivo e uma
novissima didactica desta disci-
plina que dispensa as paredes
escolares e vai ao campo sem
os instrumentos dos arque610·
gos porque ja descobriu 0 qu~
deseja. Ultimamente 0 300 lec-

tivo portugues tern assistido,
preferencialmente nos rneses
de Maio e Junho, a uma invul-
gar agita~ao que muda 0 roste a
locais que nos habituamos aver
circunspectos. Em 1988 foi e
projecto no Castelo de Sao
Filipe depois da Reconquista
(Setuba!) e na Ribeira das Naus
(a caminho do Cais do Sodre)
palic;adas atrairam 0 olhar do
passante curiosa e albergavam
a balburdia quinhentista da par-

tida das armadas para mares
jamais navegados. Chamava-se
E Outra Vez Conquistemos a
Disttincia - Um dia na Ribeira
das Naus em 1537.

13 este ano, para alem da
repeti9ao do projeeto da Ribei-
ra das Naus, 0 Castelo de
Palmela «acordou» a popula-
c;ao com 0 estardalha~o das
obras de restauro e melhora-
mentos para receher 0 Mestre
da Ordem e investir urn novo
cavaleiro.

o nosso pais parece, pois,
ter sido bafejado pelos ventos
de uma Hist6ria cheia de ima-
gina~ao que estamos a aprovei-
tar 0 melhor que podernos.

Nao 0 convidamos para vir
ver como e, mas desafiamo-Io
a eslar atento (eoisas novas se
avistam) e a participar. Pre-
pare·se: vai ficar sem re16gio,
sem as roupas de trazer pela
rua, despojado dos seus 6culos.
'fransfonnar-se-a ern frade ca-
puchinho, judeu sandeu ou
piloto de uma casca de noz. A
sua volta estao crian~as feitas
cozinheiras de biscoito, pedrei-
ros a erguer 0 novo muro.
tecedeiras atarefadas. todos a
desejar a visita refrescante das
aguadeiras. Quando regressarn
a escola, estao tu-ca-tu-la com
o tempo que ja la vai.

Filomena Coelho
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