Organizado pela Direção Regional de Cultura do
Alentejo (DRCAlentejo), o Programa Sensibilização
para Educação Patrimonial

surgiu

da

necessidade de formar públicos e de sensibilizar
a faixa etária infanto - juvenil para a importância
da preservação e valorização do património
cultural edificado.

Programa
Sensibilização
para
Educação Patrimonial

Contemplando um conjunto de iniciativas em
diversas áreas artísticas, este programa privilegia,
como espaço preferencial para apresentação das
mesmas, os imóveis afetos à DRCAlentejo,
associando-se à comemoração de datas relevantes
no âmbito da cultura e da cidadania.

Organização:
Direção Regional de Cultura do Alentejo

Apoio:
Câmara Municipal de Portalegre

Mais informação disponível em:
www.cultura-alentejo.pt

6.ª Edição

Terra.Corpo

Programa Sensibilização para a Educação
Patrimonial (6ª edição)

O Terra.Corpo é um projeto
Este Programa oferece-te a oportunidade de

de educação não-formal e de

participares na oficina ‘Paisagens de Bolso’, pelo

intervenção sociocultural que

Projeto Terra. Corpo, integrada nas Comemorações do

tem

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e de

terapêuticos, lúdicos e educativos, integradores e

ficares a conhecer melhor o teu património e a

por

base

métodos

inclusivos, centrados no corpo, no movimento e na
expressão não-verbal, facilitadores de uma maior

importância de o protegeres.

participação

social,

promovendo

uma

maior

consciência e equilíbrio corpo-mente - emoção Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

ação. Mais informação em www.terracorpo.pt .
Castelo de Portalegre

A celebração do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios, a 18 de abril, foi

Fundado por D. Dinis, em finais do século XIII, o Castelo

definida pelo ICOMOS - Conselho

de Portalegre tinha, já nessa

Internacional dos Monumentos e Sítios,
uma organização não - governamental associada à
UNESCO.

Portugal

também

aderiu

a

estas

comemorações com a realização de diversas atividades,
por todo o território continental e nas Regiões
Autónomas (arquipélagos da Madeira e Açores), este
ano sob o tema “Património Cultural e Turismo Sustentável”.

altura,

grande importância

estratégica

na

defesa

da

fronteira do Alto Alentejo.
Apesar

de

diversas

transformações, ao longo dos séculos, a fortaleza
mantém a sua torre de menagem, integrada na
muralha, protegendo, a entrada principal.

‘Paisagens de Bolso’

No seu conjunto, a muralha possui uma forma
arredondada, irregular e longa, que envolve o próprio

Os monumentos históricos e a paisagem que os envolve

castelo.

são uma construção de vivências e o resultado de

Com o passar do tempo, a perda das funções defensivas

diferentes ocupações ao longo dos séculos, com grande

do castelo, o aumento da população e de casas

riqueza cultural e social.

construídas tornaram necessárias

Neste workshop, orientado por

alterações

Ema Inácio, tu e os teus colegas

espaço, que contribuíram para a

irão observar e interpretar o meio

ruína e destruição de muitas partes

à vossa volta, nas suas várias

da arquitetura militar medieval.

na

organização

do

características particulares, e fazer a sua representação

No século XX e no atual século XXI,

numa maquete. No final, a tua turma levará a criação

a fortificação recebeu obras que

do monumento e as miniaturas que o compõem, dentro

melhoraram as suas condições para ser visitada.

de uma caixa de madeira, enquanto jogo para continuar

O castelo de Portalegre encontra-se classificado como

a brincar e a estudar na escola.

Monumento Nacional, desde 1922.

