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Introdução 

 

O Relatório de Projeto em Museologia apresentado à Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto tem como elemento central o Castelo de Guimarães e assenta em 

três palavras essenciais: monumento, comunicação e afeto.  

 

Monumento, porque se trata de um trabalho que tem por base um espaço emblemático 

da cidade de Guimarães e de Portugal, um bem inalienável, afetivo, simbólico, 

aglutinador de prestígio, foco de atração de indivíduos de todas as idades e provenientes 

dos mais diversos países. Trata-se de um monumento que povoa o imaginário de 

crianças e de adultos e que aparece como elemento de referência do conceito de 

nacionalidade em todos os livros de Ensino Básico, ligado ao início da História de 

Portugal enquanto Reino independente e ao Rei D. Afonso Henriques. O Castelo de 

Guimarães reflete a nossa identidade social e nacional, em suma, aquilo a que 

chamamos memória coletiva e que nos faz sussurrar “Aqui nasceu Portugal” sempre que 

o contemplamos. 

 

Comunicação, porque este monumento não pode ser visto apenas como uma 

recordação ou nostalgia do passado. Deve ser visto como algo que, para além de 

representar herança e memória, deve ser, ao mesmo tempo, um lugar de encontro e de 

responsabilidade histórica, de mediação que, ao comunicar per si, inspira entendimento 

intercultural, inclusivo e solidário. Comunicar foi a corrente de transmissão de todas as 

gerações e daqueles que, no passado, construíram, fortaleceram e mantiveram esta 

estrutura, outrora de cariz militar, hoje monumento simbólico da identidade portuguesa. 

 

Afeto, porque hoje, séculos após a sua construção, quando olhamos para o Castelo de 

Guimarães, altaneiro sobre a cidade, sentimos um afeto espontâneo, uma empatia 

imediata.  

Foi com um sentimento de proteção que outros construíram (D. Mumadona Dias), o 

protegeram e fortaleceram (D. Afonso III e D. Dinis), mantiveram, e mais tarde se 

uniram para o proteger (século XIX este castelo esteve em riscos de ser demolido e os 

vimaranenses não o autorizaram), antes de nós, hoje. A nossa missão não é mais, 
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felizmente, discutir se ele, ou outros castelos, se mantém, altaneiro sobre a cidade que 

viu nascer e crescer, mas antes, encontrar formas de o fortalecer, através da 

comunicação, mas sempre com o intuito de provocar afeto a quem o visita, 

transmitindo, assim, este legado do passado, reflexo da nossa identidade, da nossa 

História, da nossa essência enquanto povo. Este castelo diz respeito ao passado, na sua 

motivação e na sua essência, mas manifesta-se e legitima-se no agora, no presente. 

Incorpora marcas únicas de um povo através dos tempos, de uma região, de épocas e de 

contextos específicos mas comuns a todos. 

 

Foi a partir da constatação sentida diariamente no decorrer das minhas funções 

profissionais que surgiu a necessidade de criar atividades de serviço educativo para que 

o Castelo de Guimarães pudesse comunicar, das mais variadas formas e tendo em conta 

os mais variados interesses, com os públicos que visitam o Castelo de Guimarães, que 

se sustenta este Projeto de Museologia. Por conseguinte, os objetivos deste trabalho são, 

essencialmente, refletir sobre ao Serviço Educativo aplicado não só à Museologia mas 

também aos espaços culturais, tais como os Monumentos Nacionais, enquanto espaços 

únicos de caráter transformador e ainda estudar o Castelo de Guimarães de forma a 

permitir elaborar um conjunto de propostas para aplicar ao Serviço Educativo de forma 

a criar laços sustentáveis entre o monumento e os públicos. 

 

Este trabalho não pretende ser um estudo histórico subordinado ao Castelo de 

Guimarães, mas sim um ponto de partida para a reflexão e criação, que se deseja 

frutífera, de conteúdos de Serviço Educativo para desenvolver e estimular a 

comunicação deste espaço com os vários públicos, os reais e os potenciais.  

 

Neste contexto, a Metodologia utilizada no desenvolvimento deste Relatório de Projeto 

foi, desde logo alicerçada nos seguintes pressupostos: em primeiro lugar a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos nas várias disciplinas ao longo da Pós-Graduação em 

Museologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (2004-2006), 

nomeadamente na leitura de literatura relacionada com a temática específica da 

museologia e do serviço educativo aplicado a museus e a espaços culturais; em segundo 

lugar, a análise das necessidades sentidas no decorrer do quotidiano profissional, 
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nomeadamente no contacto direto com os públicos do Monte Latito; e em terceiro lugar, 

uma forte componente de pesquisa relativamente á temática Castelo de Guimarães, que 

resultou na criação de conteúdos, apresentados como propostas de Serviço Educativo na 

3ª parte do trabalho. 

 

O caminho trilhado para alcançar os objetivos e a metodologia encontra-se dividido em 

três capítulos do presente Relatório de Projeto: No Capítulo 1 abordaremos a questão do 

Castelo de Guimarães enquanto Monumento Nacional (1910), inserido no conjunto 

classificado pela UNESCO como Património da Humanidade (2001), e não enquanto 

museu, que não o é, tratando-se, por isso, de um espaço cultural com características 

muito próprias. Abordaremos ainda questões que envolvem os conceitos de Património 

e a sua salvaguarda, em Portugal e na Europa. Abordaremos os conceitos de Museologia 

relativos ao Serviço Educativo nos museus e em outros espaços ou equipamentos 

culturais (enquanto ferramenta essencial no processo de construção e consolidação da 

Museologia como campo do conhecimento) em particular a educação, a aprendizagem 

em museus, a comunicação, o conforto, a diversidade de públicos, etc., e ainda a 

importância e evolução da Museologia e do Serviço Educativo em Portugal, na certeza 

de se tratar de um terreno de excelência para a mediação, para o diálogo e para o 

encontro das diferentes comunidades. No Capítulo 2 tem início a parte prática do 

trabalho, onde se encontra incluída a análise S.W.O.T. ao Castelo de Guimarães. De 

facto, esta ferramenta ligada sobretudo à Análise/Prospeção de Mercado numa 

perspetiva de negócio, apresenta uma versatilidade que permite também planear a 

atividade de Instituições/Organizações numa vertente cultural, tornando-se um veículo 

de excelência para aferirmos, num determinado momento específico, os pontos fortes e 

fracos, as fragilidades e as oportunidades de um produto, neste caso, de um bem 

cultural, como é o Castelo de Guimarães. Podemos, a partir das conclusões retiradas de 

uma análise deste tipo, apontar se existe ou não a necessidade de criar atividades (visitas 

orientadas, workshops, espetáculos, publicações, recriações históricas, entre outros) 

para os vários públicos, que atividades poderiam ser as mais apropriadas, quais os 

objetivos a atingir com a sua criação e as várias etapas da sua realização até à sua 

concretização e avaliação contínua. Neste capítulo é ainda apresentado o 
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enquadramento legal, geográfico e técnico do Castelo de Guimarães, parte do conjunto 

edificado denominado Monte Latito. 

No Capítulo 3 são apresentadas, por fim, as propostas de Serviço Educativo pensadas 

para este trabalho. São muito diversificadas, e começam pela criação de conteúdos-base 

para a realização de uma visita orientada ao Castelo de Guimarães, pelos técnicos do 

Paço dos Duques no exercício das suas funções; um Roteiro de Descoberta do Monte 

Latito para adultos, famílias, ou até para ser feito individualmente; Uma história Infantil 

sobre o Castelo, “Eu sou o Castelo de Guimarães e esta é a minha história!” destinado a 

crianças e a pais curiosos, às escolas enquanto um excelente meio de apoio escolar, 

sobretudo no estudo da História Local, à qual acrescentamos a criação de uma canção, 

com letra e pauta musical especialmente concebidas para completar a história; Uma 

recriação histórica relativa a uma personagem incontornável da História de Guimarães e 

do Castelo, a D. Mumadona Dias – de registar que esta atividade já se encontra 

disponível em cartaz do Serviço Educativo, tendo já sido realizada; um projeto de 

descoberta conjunta entre as escolas e o Castelo denominado, “O Castelo vai à Escola”; 

Conteúdos compostos por texto, imagem (texto já se encontra composta e a s imagens 

associadas já escolhidas) e som (ainda por gravar), para descarregar gratuitamente para 

os telemóveis, iPhones e tablets e que podem ser utilizados, também, por pessoas com 

deficiência visual; Duas exposições: uma temporária de fotografia para apresentar numa 

das Torres, e outra permanente, a divulgar na Torre de Menagem; e finalmente, uma 

proposta para apoiar a orientação dos visitantes em todo o Monte Latito, para que 

saibam, logo no momento de chegada àquela área geográfica, que monumentos pode 

conhecer e que caminhos percorrer até chegar a eles. 

 

Algumas destas atividades já se encontram em oferta do Serviço Educativo, é o caso da 

Recriação Histórica de D. Mumadona Dias e o “Castelo vai à Escola”. Com a criação de 

todos estes conteúdos, procuramos acima de tudo, atingir duas metas: promover o 

conhecimento e a fruição de um dos monumentos mais característicos de Guimarães e 

de Portugal e procuramos sobretudo, desenvolver um conjunto de atividades que fossem 

realizáveis, ou seja, simples na sua concretização (fáceis de pôr em prática, de baixo 

custo financeiro) e muito assertivas no seu objetivo final, que é o de estabelecer as bases 

de comunicação entre o monumento e os públicos. 
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A bibliografia relativa ao Castelo de Guimarães é extensa, polémica e muito 

contraditória. São muitos os autores a tratar este tema, com mais ou menos seriedade, 

com mais ou menos ferramentas de estudo e de cientificidade, desde historiadores, 

investigadores, jornalistas, professores, anónimos, levando a uma panóplia de pesquisas 

e de resultados muito extensa e, por isso, como já adiantámos no início, também muito 

polémica. E isso constituiu-se num grande obstáculo. Por conseguinte, optámos, e por 

que este trabalho não é um estudo sobre a História do Castelo de Guimarães, por 

recorrer unicamente aos estudos do Professor Doutor Mário Barroca, Docente de 

Arqueologia Medieval na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que se tem 

dedicado ao estudo dos castelos e fortalezas portuguesas. Dois artigos deste autor “O 

Castelo de Guimarães”, publicado me 1996 na Revista Património, Identidade, Ciências 

Sociais e Fruição Cultural Nº1, e ainda “Do Castelo da Reconquista ao Castelo 

Românico (séc. IX-XII)”, publicado na Revista Portvgália, constituem a base essencial 

de estudo para a criação destas propostas de atividade. Devemos ainda dizer que, alguns 

apontamentos sobre os castelos foram retirados da coleção Guias Temáticos: 

PATRIMÓNIO – Castelos Portugueses, produzido e coordenado pelo extinto IPPAR 

em 2002. 

 

Gostaria de registar ainda nesta Introdução, um pormenor muito pessoal. De facto, este 

tema é, para mim, apaixonante. Na verdade o Castelo de Guimarães faz parte da minha 

história de vida, como vimaranense que sou. Cresci a escutar, dos meus avós e dos meus 

pais, as histórias mais fantásticas de castelos, reis, heróis e conquistas, sempre com este 

castelo como pano de fundo e daí este apego ao monumento. Pelo facto de ser 

vimaranense, facto ao qual não posso “fugir”, e por os vimaranenses serem conhecidos 

pela sua afición ao seu Património, (veja-se por exemplo, o sucesso das atividades desta 

Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura!), fizeram toda a diferença na escolha do 

tema para desenvolver este trabalho. 
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Capítulo 1. Enquadramento Teórico 
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“Portadoras de uma mensagem espiritual do passado, as obras monumentais dos povos 

constituem, atualmente, o testemunho vivo das suas tradições seculares. A humanidade, 

que toma cada dia consciência da unidade dos valores humanos, considera-os como um 

património comum e, face às gerações futuras, reconhece-se solidariamente responsável 

pela sua salvaguarda. Ela compromete-se a transmiti-los em toda a riqueza da sua 

autenticidade.” 

 

Retirado do Preâmbulo da   

Carta de Veneza, de Maio de 1964 
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1.1.Património, Identidade, Monumento: o Castelo 

 

Os vestígios materiais da atividade humana no passado são, de um modo geral, 

valorizados pelas sociedades contemporâneas desde sempre. É um facto que não 

podemos contestar que, cada vez mais, os cidadãos têm a consciência da relevância dos 

monumentos e cada vez mais, essa proteção é assumida com mais determinação e com a 

convicção de se tratar de uma tarefa urgente.  

“As comunidades procuram nesses vestígios a sua identidade e, repensando o passado, 

procuram a explicação do seu estado de desenvolvimento”.
1
 O património é por isso um 

meio fundamental para a compreensão e preservação da identidade cultural dos povos. 

Defendê-lo, de forma a integrá-lo nas comunidades e permitir a sua fruição por elas é, 

também, uma forma de promoção da qualidade de vida das regiões e das populações. 

O Património não pode ser olhado como uma relíquia fechada numa redoma. Também 

não deve ser visto apenas como uma recordação ou nostalgia do passado que já lá vai, 

mas deve sim, fazer parte da atualidade, do nosso presente, enquanto uma herança da 

qual a sociedade deve, em consciência e com responsabilidade, tomar como sua. Deve 

ser esta a relação que a comunidade deve ter com o Património – e o Património com 

ela – e é desta forma que ele, o Património, deve assumir o seu papel enquanto um bem 

relevante e insubstituível que precisa ser protegido enquanto reflexo de um passado 

vivo. Um passado pr-\ esente no agora, no presente. Como diz o povo, na sua 

imensa sabedoria de saberes vividos, “cada geração tem o dever de cuidar do passado 

para o transmitir à geração seguinte”
2
. É incumbência nossa, da comunidade, e do 

Estado, enquanto entidade tutelar, que deve ter a seu cargo a defesa e a conservação dos 

bens culturais e a preocupação com as questões do património coletivo. Em Portugal, 

desde cedo, se verificou essa preocupação, nomeadamente na salvaguarda de estruturas 

mais antigas. Abordaremos essa temática um pouco mais à frente neste capítulo. 

 

                                                           
1
 MOREIRA, Isabel – Museus e Monumentos em Portugal: 1772-1974. Col Temas da cultura portuguesa, 

nº14. Lisboa: Universidade Aberta 1989, p.17-18 
2
 Adaptação de ditado popular  
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A essência dos bens patrimoniais respeita ao passado mas é no presente que ela e eles se 

manifestam. É aqui, nesta confluência, neste cruzamento de tempos, que se encontra o 

grande desafio. O Império Romano, por exemplo, valorizou os testemunhos materiais 

da civilização grega, por a considerar uma cultura superior. Esta postura verificou-se 

durante a Idade Média, sendo sobretudo no Renascimento que se percebe existir uma 

consciência de uma distância cultural em ralação ao passado clássico.
3
  

 

Os primeiros decretos relacionados com a conservação dos documentos surgem da 

Revolução Francesa e mais tarde, em 1840, é publicada a primeira lista de monumentos 

classificados pela Comissão Superior dos Monumentos Históricos Arqueológicos e 

Arquitetónicos, tendo sido entregue a Viollet-le-Duc, arquiteto francês, a 

responsabilidade do restauro da unidade formal de estilo que deveria ser estabelecido, 

no sentido de devolver a pureza inicial de estilo aos conjuntos que tivessem sofrido 

adaptações com o decorrer dos séculos. 

 

A necessidade da conservação da memória coletiva e da identidade social e nacional dos 

povos e o reconhecimento da importância destes legados vê-se refletido na atuação da 

ONU e, sobretudo, na UNESCO, através da classificação de Patrimónios da 

Humanidade e Sítios às regiões que respeitem os critérios da classificação. Este é, sem 

dúvida, o reflexo de ação da UNESCO. A nível internacional surgem, para além da 

UNESCO, o ICOM e o ICOMOS que lançam as bases de uma nova axiologia da 

conservação e restauro no seguimento da Carta de Veneza assinada a 1964.
4
 Esta Carta 

Internacional sobre Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios considera que os 

princípios que devem presidir à conservação e restauro dos monumentos devem estar 

em consonância com o plano internacional e que cada nação deve ser responsável por 

agir em conformidade com esses princípios. Esta carta reexamina os princípios da Carta 

de Atenas de 1931
5
 para aprofundar e alargar o alcance da mesma e ainda para registar 

                                                           
3
 SILVA, Nuno Vassallo e, SOROMENHO, Miguel, “Salvaguarda do património – Antecedentes 

Históricos” – “Da Idade Média ao século XVIII”, in Dar Futuro ao Passado, SEC/IPPAR, Lisboa, 1993, 

pp 22 e 23. 
4
 A Carta de Veneza foi assinada em 1964 por vários países, entre os quais Portugal. 

5
 A Carta de Atenas de 1931 encontra-se disponível para consulta no site oficial do IGESPAR em 

www.igespar.pt. Ele é sobretudo um documento de compromisso assinado como conclusão do Congresso 

Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos. Ele estabelece linhas de orientação 

sobre o exercício e o papel do urbanismo dentro da sociedade e serviu de inspiração à arquitetura 

http://www.igespar.pt/
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os princípios sobre a conservação e restauro, apresentar linhas de atuação sobre os sítios 

monumentais, as escavações e vincar a necessidade do registo em documento completo 

com inclusão de texto e fotografia e publicação. Apesar de a Carta de Atenas ter sido o 

primeiro grande passo, o passo decisivo foi dado em Veneza, onde foram reforçados 

seus princípios e dotados de um alcance maior. A Carta de Veneza vai mais longe e 

alarga o seu âmbito de ação pois inclui as criações arquitetónicas, sítios históricos e os 

objetos fruto das escavações arqueológicas. Esta Carta de Veneza, visa a Conservação e 

Restauro dos Monumentos e dos Sítios, foi aprovada em Veneza em 31 de Maio de 

1964, no II Congresso dos Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, e trata-se 

de um texto doutrinário fundamental do ICOMOS. Seguiram-se outros documentos tais 

como a Convenção de Paris, também da UNESCO de Novembro de 1970 e aprovada 

em Portugal por Decreto do Governo nº. 26/85, de 26 de Julho, cujas decisões visavam 

proibir e impedir a importação, exportação e transferência ilícita da propriedade de bens 

culturais; a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural a 

Novembro de 1972, tendo sido aprovada em Portugal a sua adesão por Decreto nº. 

49/79, com efeitos a partir de Setembro de 1980; a Declaração de Amsterdão em 24 de 

Outubro de 1975, proclamada pelo congresso sobre património arquitetónico europeu; a 

criação do World Monuments Fund, Fundo do Património Mundial, com o objetivo de 

reunir recursos financeiros para a preservação do património, nomeadamente dos 

lugares da herança cultural de todo o Mundo. Em Setembro de 1975, é adotada pelo 

Comité de Ministros do Conselho da Europa, a Carta Europeia do Património 

Arquitetónico; em Outubro de 1985 é assinada em Granada a Convenção para a 

Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa; a Carta de Cracóvia, no 

seguimento do espírito da Carta de Veneza de 1964, foi assinada em 2000 e atua 

motivada pelo processo da unificação europeia, revendo e atualizando os princípios 

internacionais anteriores; em 2003, a Convenção do Património Imaterial e Intangível 

(ou inatingível) da Humanidade; em 2004, a Concordata celebrada entre a Santa Sé e a 

República Portuguesa, que se refere ao procedimento de inventariação ou classificação 

de um bem cultural. 

                                                                                                                                                                          
contemporânea. Assenta em 4 ideias base: habitação, trabalho, diversão e circulação. Defendia que cada 

indivíduo tivesse acesso às alegrias fundamentais, ao bem-estar do lar e à beleza da cidade. Em 1998 o 

Concelho Europeu de Urbanismo elaborou a Nova Carta de Atenas na qual a evolução das cidades deve 

resultar da combinação das distintas forças sociais e das ações dos documentos de compromisso. 
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A defesa do Património, no seu conjunto e não como elemento individualizado, apenas 

começa a adquirir força de lei na Europa a partir de meados do século XX, pela 

Convenção de Haia
6
, como consequência das destruições efetuadas durante a Segunda 

Guerra Mundial. Existem vários organismos internacionais criados ao longo da segunda 

metade do século XX, que procuram defender o Património Cultural através de diversas 

ações, entre as quais algumas recomendações para sua defesa. Assim, existe por 

exemplo, a definição de “Património” da Convenção de Haia - Proteção dos Bens 

Culturais em caso de conflito armado, Unesco 1954, em que, segundo o artigo primeiro, 

define bens culturais como “os bens, móveis ou imóveis, que representem uma grande 

importância para o património cultural dos povos, tais como os monumentos de 

arquitectura, arte ou história, religiosos ou laicos, os sítios arqueológicos, os conjuntos 

de construções, que enquanto tais apresentem um interesse histórico ou artístico, as 

obras de arte, os manuscritos, livros e outros objectos de interesse artístico, histórico 

ou arqueológico assim como as colecções científicas e as colecções importantes de 

livros, de arquivos ou de reproduções de bens acima definidos”.
7
 A Lei 13/85 do 

Património Cultural Português, que nos diz no Artigo 1º “O Património cultural 

português é constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu 

reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a 

permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo.” 
8
 

Outras decisões e recomendações internacionais se destacam, tais como a já referida 

Carta de Veneza, de 31 de Maio de 1964, que realça a problemática da Conservação e 

Restauro dos Monumentos e dos Sítios, assim como a Convenção do Património 

Mundial, a Carta de Paris de 1972 e ainda a Carta de Malta, que protege o Património 

Urbanístico, exemplos estes de reconhecimento da importância primordial da defesa e 

preservação do património. 

 

                                                           
6
 A Convenção de Haia foi adotada a 14 de maio de 1954, e refere-se à Proteção dos Bens Culturais em 

conflito armado e entrou em vigor na ordem internacional a 7 de agosto de 1956. Documento disponível 

para consulta em http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/docs/cul_docs.php. 
7
  Convenção de Haia em 1954 estabeleceu esta definição para Património e encontra-se disponível para 

consulta em http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/docs/cul_docs.php.  
8
 Lei 13/85 do Património Cultural Português disponível para consulta em 

http://dre.pt/pdf1sdip/1985/07/15300/18651874.PDF 

http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/docs/cul_docs.php
http://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/docs/cul_docs.php
http://dre.pt/pdf1sdip/1985/07/15300/18651874.PDF
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1.2. Proteção e Salvaguarda  

 

Em Portugal, os primeiros passos para a salvaguarda e proteção do património foram 

dados logo na 1ª Dinastia, no séc. XIII com os Reis D. Afonso III e D. Dinis, através da 

publicação de legislação própria com o objetivo de recuperar os burgos arruinados e os 

castelos do reino. É da autoria de D. Afonso III criação da anúduva, imposto que 

consiste numa prestação obrigatória do trabalho na construção e reparação das 

estruturas militares do reino. Datados do séc. XIV, XV, XVI, estes documentos revelam 

preocupação com o património, de que é exemplo um documento de 1552, da autoria da 

Abadessa do Mosteiro de Santa Clara em Vila do Conde, que ordena o derrube de uma 

casa por se encontrar assente em sepulturas antigas
9
. Mais tarde, D. Manuel I, o 

Venturoso, assume papel exemplar na salvaguarda do património documental nacional, 

mandando executar obras de reconstrução na Torre do Tombo e ordenando a trasladação 

em livros de pergaminhos da Flandres dos velhos códices e escrituras avulsas. É do 

reinado de D. João V que surge um dos primeiros documentos europeus sobre a 

manutenção, conservação e restauro daquilo que hoje denominamos de património 

integrado. Com a criação da Academia Real da História Portuguesa o monarca assina o 

alvará a 20 de Agosto de 1721
10

, com o propósito de inventariar e conservar os 

monumentos nacionais e são criadas normas rígidas para evitar a destruição do 

património. Muito interessante é a descentralização de responsabilidade pois este 

documento demanda que as Câmaras das Vilas do Reino sejam ativas relativamente ao 

seu património no sentido de terem o cuidado de cuidar/conservar e guardar todas as 

antiguidades. Contudo, D. João V começa por dizer nesse documento que, depois de 

verificados os monumentos do reino pelos Censores e Diretor da Academia Real da 

História Portuguesa, se constatou que alguns deles e seus pormenores “por incúria e 

ignorância do vulgo se tinham consumido, perdendo-se por este modo um meio muito 

                                                           
9
 Dicionário Ilustrado da História de Portugal, vol. II. Lisboa, Publicações Alfa, 1985, p. 84-86. 

10
 Alvará de 20 de Agosto de 1721 encontra-se disponível para consulta através do seguinte link 

http://www.ippar.pt/apresentacao/apresenta_legislacao_alvararegio.html 

http://www.ippar.pt/apresentacao/apresenta_legislacao_alvararegio.html
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próprio e adequado para verificar muitas notícias de venerável antiguidade”
11

 e mais à 

frente nesse documento diz ainda que “hei por bem que daqui em diante nenhuma 

pessoa de qualquer estado, qualidade e condição que seja desfaça, ou destrua, em todo 

nem em parte, qualquer edifício que mostre ser daqueles tempos, ainda que em parte 

esteja arruinado (…)”.
12

 De facto este decreto do rei D. João V é notável nas 

preocupações patrimoniais e moderno na descentralização de responsabilidades e de 

deveres atribuídos às Câmaras do Reino. 

 

Fruto de uma sociedade liberal, romântica e intelectualmente ilustrada, o séc. XIX 

regista, de forma mais consistente, a existência de património em Portugal, e as suas 

ações procuraram estender-se até à sua salvaguarda e preservação. Esta consciência 

surge no decurso de uma corrente europeia que defendia a necessidade da preservação 

da arquitetura do passado, numa postura exclusivamente de ideologia patrimonial. Desta 

forma, foram reconhecidos um conjunto de valores patrimoniais, como herança do 

passado e que urgia transmitir às gerações vindouras. 

 

Em 1838, Alexandre Herculano escreve “Monumentos Patreos” e torna-se o percursor 

da vanguarda do património cultural português pondo em evidência a importância da 

salvaguarda dos monumentos considerando-os ”uma riqueza social”
13

. Dizia ainda que 

“quando a arte ou os factos históricos os tornam recomendáveis, convertem-se em 

capital produtivo”.
14

 Mas Alexandre Herculano é duro nas críticas que tece e fala em 

empreender uma “cruzada contra a índole destruidora”. Continua falando em 

“vandalismo culto” dizendo que “ o vandalismo é aprimorado no trajo, lhano e grave a 

um tempo no porte, pontual na cortesia. Encontrá-lo-eis nas salas requebrando as 

damas, dançando, tomando chá; no teatro, palmeando com luvas brancas os lances 

dramáticos. Entende francês e já leu Voltaire (…).”
15

 É, na nossa opinião, um 

documento muito interessante, que espelha muito bem o espírito intelectual e 

interventivo da época. 

                                                           
11

 Idem 
12

 Idem  
13

 Dicionário Ilustrado da História de Portugal, vol. II. Lisboa, Publicações Alfa, 1985, p. 84-86. 
14

 HERCULANO, Alexandre, Opúsculos I, organização, introdução e notas de Jorge Custódio e José 

Maria Garcia, Editorial Presença, Porto, 1982. 
15

 Idem 
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Com a extinção das ordens religiosas e a nacionalização dos seus bens, o património 

português passa por uma nova etapa. Procedeu-se à recolha de muita informação, 

grande parte dela em muito mau estado e em 1836, Mouzinho de Albuquerque edita 

uma circular pedindo uma relação de todos os edifícios das extintas ordens regulares. 

Uma vez que estes edifícios iam entrando em ruína com a morte dos seus últimos 

ocupantes, esta circular não obteve o sucesso desejado. O séc. XIX foi século em que os 

defensores do património histórico deixaram alguns trabalhos escritos a denunciar o 

abandono e a reclamar a importância do estudo e salvaguarda de alguns vestígios. É 

neste meio que começam a surgir registos como “Monumentos Patreos” de Alexandre 

Herculano, “Monumentos Nacionaes” de Mendes Leal, entre outros e até algumas 

publicações periódicas, tais como, “Universo Pittoresco”, “Artes e Letras”, “Archivo 

Pittoresco”, ou ainda “Culto da Arte em Portugal”, de Ramalho Ortigão.
16

 Na segunda 

metade de século, D. Fernando II ordena o restauro das Sés de Lisboa e Coimbra, da 

Abadia de Alcobaça, dos Conventos de Batalha, de Tomar e de Mafra e a Torre de 

Belém. 

A 10 de Novembro de 1875 é nomeada uma Comissão com o objetivo de, entre outros 

pontos, tomar medidas de forma a proceder à “conservação, guarda e reparação dos 

monumentos históricos e dos objectos archeologicos de importância Nacional existentes 

no reino”
17

. Neste século verifica-se o despoletar de Associações com fins de proteção e 

meios de intervenção junto do governo e importante papel na inventariação, recolha e 

estudo. Exemplos incontornáveis destas associações são, em 1849, a Sociedade 

Archeologica Lusitana, em 1863 e a Associação dos Archuitectos Civis Portuguezes, 

mais tarde Real Associação de Architectos e Archeologos Portuguezes.  

 

Em 1880 surge a efetiva inventariação dos monumentos portugueses, base para as 

primeiras classificações de Monumentos Nacionais, mais tarde validadas pelo Decreto 

de 16 de Junho de 1910, havendo uma grande novidade que foi a colocação da 

arqueologia pré-histórica e clássica em primeiro lugar. Nesse decreto podemos ter 

acesso aos monumentos validados, entre os quais se destaca o Castelo de Guimarães, a 

                                                           
16

 Dicionário Ilustrado da História de Portugal, vol. II. Lisboa, Publicações Alfa, 1985, p. 84-86. 
17

 Decreto do Governo de 10 de Novembro de 1895. 
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Igreja de S. Miguel do Castelo e o Paço dos Duques de Bragança, monumentos que se 

encontram no Monte Latito, em Guimarães. Nos finais do séc. XIX, a etnologia passa a 

ser também entendida como património, tendo sido aumentada desta forma a sua 

definição. A vez do Património Industrial chega com Sousa Viterbo, com o seu texto 

“Archeologia industrial portuguesa – Moinhos” de 1896, e por Joaquim de Vasconcelos 

no Museu Industrial do Porto, fundado em 1885. Outros influíram nesta mudança de 

paradigma e seria injusto não os registar aqui, tais como, Fonseca Benevides, Martins 

Sarmento
18

, Luciano Cordeiro, Alberto Sampaio
19

, Possidónio Rocha, entre outros. 

 

Perante a inevitabilidade e necessidade de se proceder ao restauro de monumentos um 

pouco por todos os países, várias teorias se desenvolveram desde 1890 até ao final da 

Monarquia Constitucional, confrontando-se entre si. Viollet-le-Duc defendia devolução 

da pureza da traça primitiva aos monumentos, e Camillo Boito considerava ser melhor 

consolidar que reparar e melhor reparar que restaurar, argumentando que devia haver 

diferenciação entre o restauro e o pré-existente e defendendo ainda, a realização de 

restauros muito bem documentados para garantir a verdade histórica. Por outro lado, 

Gustavo Giovannanni, adepto do restauro puro, minimalista, científico, via o 

monumento como um registo essencialista, sem qualquer intervenção criativa. F John 

Ruskin e William Morris, enquanto reação à escola de restauro integral, de “anti-

restauro”, apenas com a Carta de Veneza obtiveram alguma visibilidade, sendo a sua 

ação em Portugal nula. 

Nos finais do séc. XIX foi solicitado pelo Ministério das Obras Públicas à Associação 

de Arquitetos Civis a indicação de edifícios que pudessem receber a classificação de 

Monumentos Nacionais, tendo sido apresentado uma extensa lista divididos em seis 

classes. A Portaria de 10 de Abril de 1901 regista todos os elementos que possam ser 

úteis para o conhecimento da História Antiga e faz a recomendação que não sejam 

destruídos monumentos sem que antes se confirme se são ou não considerados como 

                                                           
18

 Francisco Martins Sarmento tem obra feita em Guimarães, nomeadamente na escavação da Citânia de 

Briteiros, cuja coleção se encontra exposta no Museu Arqueológico Martins Sarmento, em Guimarães. 

Mais informações em http://www.csarmento.uminho.pt/ 
19

 Alberto Sampaio, amigo de Francisco Martins Sarmento, dá o nome ao Museu de arte sacra, com 

coleção pintura (óleo sobre tela e frescos), ourivesaria, talha dourada, etc. cujo espólio inclui 12 Tesouros 

Nacionais, em Guimarães. Mais informação em http://masampaio.imc-ip.pt/ 

 

http://www.csarmento.uminho.pt/
http://masampaio.imc-ip.pt/
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padrões históricos. O ano de 1910 é um ponto de viragem histórica com a Implantação 

da República em Portugal e marca também a divulgação pública e legal
20

 do primeiro 

pacote de Monumentos Nacionais, de entre os quais se encontra o Castelo de 

Guimarães. O Decreto Nº1 de 26 de maio de 1911 surge com objetivo de estudar e 

divulgar o património cultural português, criam-se museus, preparam-se exposições 

pelo país e, em 1911 Portugal fica repartido em três circunscrições territoriais artísticas. 

Em 1929 é criada, pelo Decreto Nº 16791, a grande obra do regime de Salazar: a 

Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais pelo Ministério do Comércio e 

das Telecomunicações (mais tarde Ministério das Obras Públicas). A sua função 

essencial era a reconstrução e reabilitação dos edifícios património do Estado, num 

vasto conjunto, que incluía quartéis e outros edifícios militares, hospitais, palácios, 

igrejas, mosteiros, etc., muitas vezes afetos a um conjunto diversificado de Ministérios. 

A atuação da DDGEMN e as suas doutrinas de intervenção refletiram todo o ambiente 

ideológico-mental do Estado Novo. A sua determinação era repor os imóveis no seu 

estado primitivo retirando tudo aquilo que tinha sido acrescentado posteriormente. 

Pretendia-se fazer a leitura, ou permitir a leitura do monumento de acordo com o 

período histórico em que havia sido construído, fazendo com que todos os pormenores 

característicos de outras épocas fossem “sacrificados”. O nascimento da Nação, a 

fundação da nacionalidade, os atos heroicos dos portugueses, etc. eram os momentos 

singulares da História de Portugal exaltados nesta época, e os monumentos mais ligados 

à Fundação, ainda mais valorizados pelo Regime.  

 

Foram então iniciados pela DGEMN um conjunto de restauros no âmbito do serviço das 

obras públicas, seguindo a teoria de Viollet-le-Duc que, como vimos antes, pretendia 

devolver aos monumentos a pureza da traça primitiva. Estas ações representaram um 

evidente recuo, tendo sido utilizados critérios hoje considerados muito discutíveis que 

visavam a reintegração do monumento na sua ”traça” original, através da invenção 

literal de parte dos monumentos, apesar de se encontrarem os notáveis trabalhos de 

engenharia e arquitetura. Contudo, este trabalho resultou num legado essencial de 

experiência, com as respetivas monografias assinalando o essencial das intervenções e 

os registos fotográficos. Neste sentido, a DGEMN interveio na cidade de Guimarães, 

                                                           
20

 Diário de Governo Nº 136 de 23 junho 1910. 
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nomeadamente nos três grandes monumentos da então Colina Sagrada: o Castelo, a 

Igreja de S. Miguel e o Paço dos Duques de Bragança.
21

 Neste ponto torna-se essencial 

esclarecer que o Castelo de Guimarães se encontrava em perfeito estado de 

conservação, tendo-se procedido apenas à limpeza da área interior e exterior, ao derrube 

de algumas casas interiores (paiol), à reparação de soalhos e madeiramentos e à 

reconstrução dos adarves, tal como se poderá comprovar com a leitura da Proposta 1 

deste trabalho. 

 

Com os acontecimentos políticos gerados pelo 25 de Abril de 1974, o património passa 

a ser visto com um bem que é pertença de todos, para ser usufruído por todos e “abrem-

se as portas às teorias e práticas internacionais que se tornaram objeto de estudo e de 

interpretação para serem aplicadas em território nacional”
22

, recorrendo-se, a partir de 

então, à Carta de Veneza
23

, à Convenção para o Património Cultural e Natural e à Carta 

Europeia do Património Arquitetónico. Aprovada em Abril de 1976 e revista em 1982, a 

Constituição da República Portuguesa contempla, nesta que é a Lei Nacional, itens 

relativos ao património cultural português. Na parte1, título III, capítulo III, são 

registados os direitos e os deveres culturais, tendo o Estado a partir de então, 

classificado em grande número e alargando o conceito de monumento. A década de 80 

do séc. XX cria, o agora extinto, I.P.P.C., com objetivo de superintender as ações de 

defesa do património nacional. 

A Lei nº107/2001 de 8 de setembro de 2001 contribui para a definição geral de 

Património Cultural, como tudo o que contribui para o estudo, a compreensão e o 

entendimento do homem na sua evolução, correspondendo esses conjuntos a uma 

herança cultural a proteger e a transmitir. Apresenta alguns princípios base da 

salvaguarda do património cultural imaterial, medidas de salvaguarda, procedimentos de 

inventariação e a criação da Comissão para o Património Imaterial Cultural. Tornam-se 

por isso objeto de classificação todos os bens culturais, móveis ou imóveis, que reflitam 

                                                           
21

 NETO, Maria João Baptista – A DGEMN e a Intervenção no Património Cultural em Portugal. In 

Caminhos do Património, D.G.M.N., 1999, pp. 23-43. 
22

 Dicionário Ilustrado da História de Portugal, vol. II. Lisboa, Publicações Alfa, 1985, p. 84-86. 
23

 Carta de Veneza – 1964 UNESCO determina o alargamento da noção de património que passa a ser 

entendido, não só comportando as criações arquitetónicas mas também os sítios urbanos ou rurais, sítios 

históricos e os objetos fruto de escavações. Tratou também de questões relacionadas com o restauro do 

património. 
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valor acrescentado às civilizações e à cultura. Através do Decreto-Lei nº138/2009, é 

criado o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural com o objetivo de financiar 

medidas de proteção e valorização em relação a imóveis, conjuntos e sítios integrados 

na lista do património mundial e a bens classificados ou em vias de classificação que se 

encontrem em risco de destruição, perda ou deterioração. Visa ainda apoiar situações de 

emergência ou calamidade pública que envolvam os bens classificados ou em vias de 

classificação, financiar operações de reabilitação, prestar apoio financeiro a obras ou 

intervenções, entre outros pontos.  

 

 

1.3. Integração e continuidade histórica 

 

Ao falarmos em monumentos e em espaços históricos, devemos equacionar um outro 

aspeto: a integração destes espaços históricos no quotidiano das populações. Os 

testemunhos da presença humana do passado podem adquirir um potencial enorme se, 

hoje, produzirem um valor pedagógico elevado, se somarmos a qualidade de vida dos 

cidadãos, a não-agressão do meio-ambiente, o estímulo à sensibilidade das populações 

para com as questões patrimoniais. O homem necessita de sentir uma continuidade 

histórica, não é possível desenvolver as sociedades sem haver tradição, sem passado 

histórico. É também neste conceito de história e neste sentido de tradição, que se deve 

justificar a defesa da identidade. O objetivo principal para conservar as marcas culturais 

e para salvaguardar o património é a consolidação desses bens. O homem não evolui 

sem uma vivência histórica – é a chamada continuidade histórica. Não são só os 

monumentos que contam para esta continuidade. Há também lugar para a tradição, a 

lembrança da História enquanto necessidade vital.  

Ribeiro Telles refere-nos, curiosamente, um outro aspeto: a defesa dos elementos 

principais do nosso quadro de vida natural, tais como o solo, a água, ar, luz, fauna e 

flora, e das suas componentes ambientais e humanas, nomeadamente a paisagem, o 

património edificado e a poluição atmosférica, sendo neste conjunto, continua Ribeiro 



 20 

Telles
24

, que se formula uma continuidade histórica, envolvendo alguns milhões de 

anos. 

 Como vemos, a ideia de identidade histórica está ligada a várias áreas de defesa do 

património edificado, histórico, artístico mas de igual forma ao monumento técnico, 

industrial, arqueológico e ambiental. É este diálogo sério que se pretende obter entre o 

testemunho que ficou do passado, com o “novo”, e permitir, assim, a continuidade 

histórica. Hoje em dia, a defesa do património e da identidade cultural resulta de um 

processo real. Não se trata de uma nova tendência dos tempos nem de um retorno 

nostálgico ao passado mas de um facto social: de um modo geral as comunidades têm 

consciência comunitária do valor histórico e de riqueza etnográfica daquele que é o seu 

património coletivo.  

 

A memória está vinculada a coisas sólidas do passado e feita a ponte entre o que foi e o 

que é, gera-se uma agradável sensação de continuidade proporcionando no presente o 

verdadeiro sentido e significado de continuidade. Todos os grupos sociais, 

comunidades, nações, precisam transmitir às gerações seguintes a experiência 

acumulada no tempo. Os indivíduos renovam-se pela morte ou pelo nascimento e 

dinamizam desta forma a experiência acumulada e importa questionarmo-nos se é mais 

certo que os novos reproduzam o saber ou que entendam a necessidade dele ao praticar 

a sua utilidade. 

 

A memória pode ser pensada a nível individual ou coletiva: a nível individual quando 

relacionada numa perspetiva do sujeito, a nível coletivo quando se reafirma a partir de 

elementos ajustados entre a memória socializada. Platão fala na sua metáfora da 

memória individual, que ela, a memória, não é mais que “um bloco de cera que existe 

na alma” sobre o qual podem ser fixadas as impressões com um estilete. Esta metáfora 

aparece no diálogo Teeteto
25

, de Platão, no qual Sócrates declara que este bloco de cera 

foi uma dádiva de Mnemósine, mãe da Musa.  

                                                           
24

 Telles, G. R., "A Conservação das Paisagens Históricas e Rurais", Correio da Natureza, 1992, p.17. 

25
 Teeteto é um diálogo de Platão no qual se verifica a preocupação sobre o que é o conhecimento e a 

diferença entre o conhecimento e a perceção e pode ser consultado em PLATÃO. Teeteto - Crátilo. In: 

Diálogos de Platão. Tradução do grego por Carlos Alberto Nunes. 3a. ed., Belém: Universidade Federal 

do Pará, 2001, p. 83. 
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No Tratado Da Memória e da Reminiscência Aristóteles distingue duas memórias: a 

Mnemê, que é apresentada como mera faculdade de conservar o passado (o bloco de 

cera de Platão), e a Mamnesi, que corresponderia à faculdade de evocar voluntariamente 

este passado. 

 

Toda e qualquer reflexão a respeito da memória e suas utilizações, torna imprescindível 

uma discussão sobre suas relações com o tempo, com a cultura e com a história. 

Segundo a mitologia grega, Clio, musa da História, é filha da Memória e do Tempo. A 

Memória aparece, como o lugar onde nasce a História. A “mãe” – Memória – 

proporciona o alimento que garante a sobrevivência da filha: a História. Contudo, o 

pioneiro na reflexão mais sistemática sobre a memória coletiva foi o sociólogo francês 

Maurice Halbwachs, com seu ensaio sobre Os Contextos Sociais da Memória
26

. É com 

Halbwachs que se começa a constituir um novo campo de estudos, prenúncio de uma 

futura disciplina relacionada com a Memória Social, e pronto a situar 

interdisciplinarmente áreas do saber como a História, a Antropologia, a Psicologia, o 

Folclorismo, a Crítica Literária. A Memória Coletiva é captada não apenas na palavra 

escrita, mas no gesto, na imagem, nas festas, ritos, comemorações e a “Memória 

Histórica” seria aquela que é partilhada por todos os indivíduos da sociedade, de modo 

resumido e esquemático, independente. Halbwachs argumentou que as recordações são 

construídas por grupos sociais. Os indivíduos recordam, no sentido literal, físico mas 

são os grupos sociais que determinam aquilo que é “memorável” e também a maneira 

como será recordado. Os indivíduos identificam-se com acontecimentos públicos 

importantes para o seu grupo, “recordam” muita informação da qual não tiveram 

experiência direta.  

 

Peter Burke apresenta uma forma simples de relacionar a História e a Memória.
27

 Para 

ele a função do historiador era ser o guardião da memória dos acontecimentos públicos, 

quando escritos para proveito dos autores, para lhes proporcionar fama, e também em 

proveito da posteridade, para aprender com o exemplo deles. E dá os exemplos de 

Cícero (séc. II e I a.C.) para quem a História era a vida da Memória, Heródoto (séc. V 
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 HALBSWACHS, Maurice - Memórias Coletivas. São Paulo: Editora Centauro, 2006. 
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 BURKE, Peter. “História como memória social”. In: Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: 
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a.C.), Jean Froissart (séc. XIV XV) e o Conde de Clarendon (séc. XVII) que diziam 

escrever para manter viva a memória dos grandes momentos, dos momentos notáveis.  

Em “História como memória social”, Burke dedica-se à redação de um resumo dos 

complexos meios pelos quais se recorda e se regista o passado. Um dos problemas 

levantados pelo autor é precisamente o da memória individual e coletiva, (que já temos 

vindo a abordar) onde uma influencia a outra, formando as estruturas sociais e culturais. 

Além disso, nesse mesmo trabalho referido acima, Peter Burke apresenta cinco 

variedades de meios de comunicação na organização das memórias. São analisadas: as 

tradições orais, a ação do historiador, as imagens, os rituais e os espaços. E para 

finalizar o capítulo, este autor demonstra os usos da amnésia social como uma 

obliteração de memórias em conflito, onde o historiador, em alguns casos, desempenha 

o papel de lembrar às pessoas o que muitas delas gostariam de ter esquecido. Falar em 

História e em Memória, leva-nos a Jacques Le Goff e à sua célebre citação: “A 

memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado 

para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva 

sirva para libertação e não para a servidão dos homens”.
28

 

 

É muito diversificada a legislação respeitante ao Património e ficam por abordar as 

questões respeitantes às Reservas Naturais e Ecológicas, às Agrícolas, Paisagens 

Protegidas, ou ainda os Regulamentos Gerais de Edificações Urbanas e Zonas de 

Proteção, Planos Diretores Municipais, Planos Regionais de Ordenamento do Território, 

entre outros. Contudo, apesar de toda a legislação existente, sabemos que sem um 

inventário geral uniformizado, que registe segundo uma metodologia única e rigorosa e 

que inclua, não só os bens do Estado, mas também da Igreja e Privados, não existirá 

uma proteção eficaz. Se antes, como vimos, a opção da DGEMN era a de proteger os 

monumentos mais direcionados aos momentos dignificantes e gloriosos da História 

Nacional (à luz dos conceitos de Estado Novo). Hoje, essa preocupação de defesa do 

património é mais alargada, acompanhando a maior amplitude da definição de 

património. Não só o conceito se tornou mais abrangente, mas também as sociedades 

mudaram. Estamos em crer que, estaria fora de questão o derrube de um monumento 

histórico-cultural, pois vivemos numa sociedade mais atenta, mais presente e 
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responsável, que entende estes bens como bens da comunidade, como património 

coletivo. Os cidadãos entendem o valor histórico e a riqueza do seu património coletivo, 

por verem neles refletida, a sua identidade cultural. Esta responsabilidade encontra eco 

no número de classificações atribuídas pela UNESCO em Portugal.  
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Vejamos o quadro que se segue: 

 

  

Classificações atribuídas pela UNESCO  

 

 

Concelhos 

Ano 

atribuição 

de prémio 

 Centro Histórico de Angra do Heroísmo  Angra do Heroísmo, 

Açores 

1983 

a.  Mosteiro dos Jerónimos  Lisboa 1983 

2.  Torre de Belém  Lisboa 1983 

3.  Mosteiro da Batalha  Batalha 1983 

4.  Convento de Cristo  Tomar 1983 

5.  Centro Histórico de Évora  Évora 1986 

6.  Mosteiro de Alcobaça  Alcobaça 1989 

7.  Paisagem Cultural de Sintra Sintra 1995 

8.  Centro Histórico do Porto Porto 1996  

9.  Sítios de Arte Rupestre do Vale do Côa Foz Coa 1998 

10.  Floresta Laurissilva da Ilha da Madeira Ilha da Madeira 1999 

11.  Centro Histórico de Guimarães Guimarães 2001 

12.  Região Vinhateira do Alto Douro Alto Douro, região 2001 

13.  Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico Pico, Açores 2004 

14.  Cidade Fronteiriça e de Guarnição de Elvas e 

as suas Fortificações 

Elvas 2012 

 

Quadro 1 – Classificações atribuídas pela UNESCO a Portugal até 2012, segundo os dados apresentados em www.unesco.com. 

Quadro da autoria da própria. 

 

 

Este quadro mostra-nos a classificação de quatro Centros Históricos como Património 

da Humanidade, cinco monumentos, duas paisagens, uma floresta, uma região agrícola, 

um sítio de Arte Rupestre e uma cidade fortaleza. É um imenso orgulho, e uma grande 

responsabilidade também, que um país pequeno em termos geográficos, tem e existe 

este património classificado.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Angra_do_Hero%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_dos_Jer%C3%B3nimos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Bel%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Batalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Alcoba%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_Cultural_de_Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_do_Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtios_de_Arte_Rupestre_do_Vale_do_C%C3%B4a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_da_Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Guimar%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guimar%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Vinhateira_do_Alto_Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_da_Cultura_da_Vinha_da_Ilha_do_Pico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Fronteiri%C3%A7a_e_de_Guarni%C3%A7%C3%A3o_de_Elvas_e_as_suas_Fortifica%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Fronteiri%C3%A7a_e_de_Guarni%C3%A7%C3%A3o_de_Elvas_e_as_suas_Fortifica%C3%A7%C3%B5es
http://www.unesco.com/
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Vejamos de seguida o seu posicionamento no mapa de Portugal Continental e Ilhas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – Registo dos locais em Portugal Continental e Ilhas com a classificação de Património da Humanidade até 

2012. Mapa da autoria de João Miguel Freitas. 

 
 

Conceitos como património histórico e património cultural têm, como vemos, desde há 

algum tempo, passado a fazer parte do vocabulário comum. São expressões que se 

referem a um património coletivo que inclui um conjunto de bens categorizados no 

conceito de bens culturais. Possuem o valor que advém da sua qualidade cultural 

derivado do apreço que as sociedades neles encontram e devido à importância de 

significado daquilo que representam. Tal é o caso de Guimarães Património Cultural da 

Humanidade, classificação atribuída ao Centro Histórico de Guimarães no dia 13 de 

dezembro de 2001 e que, com toda a responsabilidade e dedicação, tem sabido 

assegurar a manutenção do prémio. É dentro deste conjunto classificado que se encontra 

o Monte Latito, local onde se pode visitar o Castelo de Guimarães.  

Há consciência comunitária do valor histórico do Castelo de Guimarães. Não raras 

vezes são os próprios visitantes a pedir mais informação para ser disponibilizada no 
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monumento. Há a noção de que se trata de um bem-comum, de um monumento 

património coletivo. Assiste-se, muitas vezes, a pessoas que visitam repetidamente o 

Castelo Guimarães para poderem trazer e acompanhar novos visitantes. Sabemos isso, 

porque no-lo dizem. E dizem-no com uma satisfação imensa, própria de quem é 

“proprietário” de algo maravilhoso que, mostra aos amigos, com uma satisfação e 

orgulho imensos. Essa sensação de pertença é tudo aquilo que é necessário existir na 

vida de um monumento: ela é a sua alma. De facto, vários são os exemplos que 

podemos apresentar aqui, que, quanto a nós, são exemplo do afeto e da curiosidade 

trazida de longe em ver e sentir este monumento. Cria-se, com todo este envolvimento, 

uma sinergia promissora de que esta ligação/afeto e de que este monumento espelha a 

identidade do povo. Mas não se esgota aqui. Nem poderia! Se é certo que o monumento 

comunica, por si só, através da sua estrutura, da sua força, da sua imponência com o 

público, a entidade que a gere tem o dever e a obrigação de criar todas as condições para 

haver consistência nestas manifestações e mais veracidade nesta consistência. Há 

museus, monumentos, sítios e outros equipamentos culturais, que usam de todos os 

meios para desenvolver estratégias de fidelização com a comunidade onde estão 

inseridos, para estimular a participação publica no espaço, a visita, e sobretudo a visita 

repetida e com isso a participação. São realizados seminários, colóquios, teses, em todos 

os cantos do mundo para encontrar soluções para estimular os pontos de ligação entre as 

pessoas e os monumentos, entre os monumentos e a comunidade. Aqui, neste caso 

concreto, essa ligação, esse encontro, faz-se de uma forma muito natural. E não seria 

imaginável que assim não fosse. E é esta a ligação que não se pode perder. E é aqui que 

o Estado, a tutela e todos nós, técnicos com responsabilidade, temos que agir. Porque a 

parte mais difícil está feita. 

 

 

1.4 Os museus  

 

Os museus tiveram origem no hábito humano do colecionismo, que nasceu junto com a 

própria humanidade. Desde sempre, e pelas mais variadas razões, o Homem coleciona 
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objetos aos quais atribui valor, seja afetivo, cultural ou simplesmente material, o que 

justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. As musas eram, na Grécia 

Antiga, as divindades: poesia, música, oratória, história, tragédia, comédia, dança e 

astronomia. Museologia advém de museión, museu, lugar das musas e logos, razão. 

Na 1ª metade do séc. XVI dão-se os primeiros passos no colecionismo científico. O 

objetivo era sistematizar a diversidade de conhecimento que na época resultava das 

descobertas e das raridades. Nesta altura os gabinetes deixaram de ter as suas coleções 

de carater mitológico e procuravam representar a memória através das novidades 

naturais, as curiosidades naturais, os mapa-mundi, as preciosidades, num 

enciclopedismo desordenado. 

O século XVII traz o racionalismo e, com ele, o museu consolidou a sua missão, mais 

ou menos como a concebemos hoje, abarcando um campo de interesses alargado, 

profissionalizando e qualificando as suas atividades. É uma nova forma de ver e de 

pensar o mundo. Os objetos são vistos de forma diferente e privilegia-se a observação e 

a experimentação. É o tempo das coleções nas Academias e nas Bibliotecas. Com o 

passar dos tempos, deixaram de ser espaços passivos, meros repositórios de conteúdos 

fechados ao público geral e apenas abertos para deleite de uma minoria, para assumirem 

um papel importante na interpretação da cultura e educação do homem, no 

fortalecimento da cidadania e do respeito à diversidade cultural.  

Os museus entram numa nova era no séc. XVIII e surgem os primeiros museus 

públicos, como foi o caso do Museu Britânico em 1752 ou o Museu do Louvre em 

1793. Por influência dos ideais iluministas na 2ª metade do séc. XVIII formam-se as 

coleções públicas e estas tornam-se instrumentos essenciais de aprendizagem nas Artes, 

na História e nas Ciências. Os museus públicos surgem nesta fase devido a à conjuntura 

política, económica e social que se vivia na Europa e que estava na base da formação 

dos Estados-Nação.
29

 É a representação do novo poder e o entendimento de que estes 

espaços se podem tornar valiosos meios para atingir os valores das classes dominantes, 

associados a comportamentos civilizados, capazes de gerar uma nova sociedade.
30
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 Idem, p.61 
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Em1789, com a Revolução Francesa, a Europa muda para sempre. Os ideais da 

revolução partem em busca de um pensamento moderno, na compilação de sistemática 

de todos os saberes, com o saber enciclopédico, através de uma visão racional e 

científica da realidade. Surgem os Museus de Arte, Arqueologia, Etnografia, História 

natural e os museus ganham, consequentemente, uma dimensão pública. Com a 

proliferação do saber enciclopédico, os museus começam a agrupar os objetos por 

coleções, por áreas expositivas específicas com informação a acompanhar.
31

 

Apesar de só no séc. XX os museus públicos o serem de forma literal, é no século 

anterior que começam a ser criadas as condições para este novo conceito de museu em 

Portugal. Esta conceção de museu surge como consequência dos progressos industriais 

e da urbanização a eles associada e sobretudo, como reposta dos governos liberais às 

ideias modernas de “progresso” e de “ordem”. Progresso a nível político, económico, 

mas sobretudo cultural com o fim último da conquista da felicidade. O séc. XIX é um 

século de mudanças, e de consideráveis avanços sobretudo a nível da ciência e do 

conhecimento, avanços que serviram de arranque para novas pesquisas, experiências e 

teorizações acerca do mundo. Alice Semedo
32

 cita David Harvey que define muito bem 

o ambiente desta época “the world could be controlled and rationally ordered if we 

could Picture and represente it rightly” e para apoiar esta empreitada do conhecimento 

eram “usados novos instrumentos de representação e exposição. Escolas, universidades, 

hospitais, bibliotecas e museus têm sido considerados como alguns destes eloquentes 

instrumentos”
33

. Os espaços são esvaziados das suas funções iniciais e são usados pelo 

Estado, como forma de gestão com o objetivo da criação do progresso e da educação da 

população. Igrejas, mosteiros e outros espaços semelhantes tornam-se instrumentos do 

Estado e em benefício do próprio Estado. Com as Invasões Francesas os Estados 

europeus sentem crescer uma consciência fortíssima de pátria e geram esta ideia 

simbólica de união que, no caso de Portugal, se revoltava contra o invasor.
34

  Este 

sentimento nacionalista despoletou com as vitórias liberais, fazendo ascender a 
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burguesia e com ela um conjunto de preceitos novos, que vão desde conceitos de 

família, de educação e regras de etiqueta e ainda os conceitos de lazer, enquanto 

associados a novos hábitos sociais. Assistia-se a uma vida urbana nova, também 

composta por aqueles que procuravam as cidades para melhorar a sua qualidade de vida. 

Eram comunidades que surgiam da industrialização e que estavam longe dos seus 

habitats de origem. Era o “desimbedding” de Anthony Giddens
35

, também citado por 

Alice Semedo
36

, que se expressaria em “descontinuidade e insegurança”
37

, “tornando-se 

claro  para o posicionamento de cada um a necessidade de ordenamento e domínio para 

que cada um soubesse onde pertencia e qual a sua função.”
38

 Os museus desta fase eram 

instrumentos essenciais para definir algumas ideias conservadoras de ordem, mas 

também essenciais para continuar a estimular o gosto pelo belo. 

 

A relevância dos museus cresce com o reforço do seu papel educativo nas sociedades e 

com a pressão para que eles mostrem todas as suas capacidades e justifiquem a sua 

existência e investimento. Isto leva-nos a ponderar quais as potencialidades dos museus, 

os seus objetivos e missão, qual o lugar que os museus ocupam na ciência, na 

investigação, na promoção do desenvolvimento do turismo cultural, na valorização do 

lazer e na educação, enquanto complemento essencial de educação informal. 

Reunido em Copenhaga em 1974, o ICOM definiu um museu como "uma instituição 

permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, 

aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos 

materiais do homem e de seu meio, para educação e deleite da sociedade".
39

 O ICOM 

apresenta nesta breve definição um conceito abrangente de funções atribuídas aos 

museus.  

Vejamos o quadro seguinte: 
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Função 1 Função 2 Função 3 Função 4 

Reunião/Aquisição de 

objetos/coleções no 

âmbito do património 

cultural 

Conservação/salvaguarda 

com objetivos de 

minorar os efeitos de 

deterioração causados 

pelo tempo com recurso 

à conservação preventiva 

Estudo, divulgação e 

exibição do património 

Educação e recreação 

através do recurso a 

exposições e outras 

atividades. 

Quadro 2 – Apresentação esquemática das funções de um museu segundo a definição do ICOM. Quadro da autoria da 

própria. 

 

A forma de ver os museus e quais as suas expectativas, são itens variáveis. Variam com 

o tempo tendo em conta as perspetivas da época, as mentalidades, a ideologia, com a 

conceção do Homem e da sociedade e com aquilo que são os seus ensejos e expectativas 

em relação a este tipo de espaços culturais.  

Se numa primeira fase se sentia a necessidade de colecionar os objetos, de os 

salvaguardar para futuro, os museus deram um salto evolutivo, tendo precisamente em 

conta estes dois princípios. Curiosa a interpretação de Luís Alonso Fernández que nos 

diz “a história e a evolução do museu está intimamente ligada à própria história 

humana. Especialmente a necessidade que o homem de todos os tempos, culturas e 

lugares tem sentido de colecionar os mais diversos objetos e de os preservar para futuro. 

Esta constante produziu após mil anos de gestação, o nascimento do museu, que explica 

sectores importantes dessa evolução humana em múltiplas facetas do seu 

desenvolvimento cultural, técnico e científico: o museu é, por isso, uma instituição que 

completa o processo histórico geral da humanidade, fornecendo-lhe elementos 

diferentes dos expressos pela história escrita”.
40

 

Como temos vindo a verificar, os museus surgiram e desenvolveram-se através de 

coleções. Em finais do séc. XVIII e inícios do séc. XIX, ao mesmo tempo que foram 

surgindo novos museus e novas coleções, foram ainda incorporados objetos e peças 

exóticas, provenientes diretamente das colónias para a Europa. Com isto, os Estados 

procuraram manifestar o seu poder e fortalecer o conceito de Estado-Nação, e tornando-

se pontes para a educação e para o bem-estar das cidades. Este novo conceito de museu, 
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antes apenas disponível a uma minoria restrita de indivíduos, punha agora em prática a 

filosofia educadora característica do luminismo, tornando-se acessível a todos.  

Como vimos, no Portugal do séc. XVIII, este ambiente era apenas acessível às 

universidades e à Corte, muito embora (…) “na segunda metade do século XVIII tenha 

aumentado, em particular, o número de textos de viagem escritos por viajantes oriundos 

do centro e norte da Europa, bem como a bibliografia norte-europeia sobre a história, 

geografia e literatura da Península Ibérica em geral (…) em meados do séc. XIX 

aumenta, quer o número de viajantes, quer a diversidade de rotas”.
41

 De facto, o séc. 

XIX é um século novo, de descobertas, de avanços na medicina mas também no 

conhecimento do mundo, estimulado pelo barco a vapor e pela chegada do comboio, 

levando as pessoas a viajar e a levar e trazer novas tendências, fazer proliferar novas 

ideias, novos gostos, novos saberes: “à medida que a sensibilidade romântica se vai 

afirmando, exploram-se regiões menos conhecidas (…) é interessante verificar o modo 

como os textos refletem a evolução da sensibilidade estética do Iluminismo para o 

Romantismo (…).
42

 Com as novas necessidades do séc. XIX aparecem também novos 

desafios e surgem os museus de ciência, da técnica, da indústria e do trabalho. Fruto das 

revoluções liberais e sobretudo dos avanços na ciência e na tecnologia, nomeadamente 

com os progressos técnicos trazidos pela industrialização, este tipo de museus tinha uma 

dupla função: a função pedagógica, pois eram uma ferramenta auxiliar no ensino, e a 

função de expor e divulgar as máquinas e os novos inventos que contribuíam para o 

desenvolvimento do país. É o caso do Museu Comercial e Industrial do Porto, criado 

pelo Decreto-Lei a 24 de Dezembro de 188, pelo Diário de Governo nº 297, de 31 de 

Dezembro de 1883. Tanto a criação deste Museu no Porto, quanto a criação do de 

Lisboa, estão inseridos na política do Governo de então que ambicionava promover e 

desenvolver o ensino industrial da época. Ainda em meados do séc. XIX, em 1851 

realizava-se a Grande Exposição dos Trabalhos e da Indústria de todas as Nações, em 

Londres, ou a Exposição Universal de Paris, em 1855, duas das muitas que aconteceram 
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e que estimularam, a organização de certames regionais e locais em outros países, tendo, 

algumas das máquinas expostas, sido incorporadas em museus. 

O Museu é hoje considerado um espaço ativo, com capacidade de intervenção no 

mundo em mudança do qual ele faz parte. Hoje os museus juntam, às suas funções 

tradicionais de reunir, colecionar e conservar, a divulgação, a comunicação com o 

intuito de estimular o conhecimento e o deleite das suas coleções. A Nova Museologia 

considera os museus e os espaços culturais, como locais onde se deverá problematizar, 

questionar e intervir criticamente na estrutura social e cultural e por isso, a ação da nova 

museologia vai orientar-se preferencialmente para o meio físico e humano envolvente. 

A comunidade é vista como um agente ativo. O Museu reflete o sentir, o evoluir e até o 

transformar da sua população envolvente. Esta nova relação homem-meio ambiente, 

acaba definitivamente com o monólogo museográfico possibilitando um diálogo crítico 

e profundo do património e das memórias coletivas. Neste sentido, este novo Museu, só 

consegue sobreviver recorrendo à prática da interdisciplinaridade, sobretudo das 

ciências humanas. Como vemos, a Museologia é uma ciência em evolução. As áreas da 

Educação e Comunicação, no campo da Museologia, também estão em mudança nos 

nossos tempos. Os desafios da contemporaneidade assim o exigem. Os museus, as 

galerias de arte, os monumentos têm, cada vez mais, a consciência do valor educativo 

daquilo que são e daquilo que podem trazer às comunidades, procurando novos 

paradigmas de atuação, novos pontos de partida, com aplicações que vão para além do 

apenas museológico. Os Serviços Educativos e de Comunicação dos museus e outros 

espaços culturais desenvolveram-se e passaram a ocupar um espaço mais alargado de 

atuação, podendo criar novas fórmulas de atuação, construtivas de uma sociedade mais 

inclusivas e responsável. Os museus são, por isso, espaços de comunicação de 

excelência, onde se transmitem ideias, conhecimentos, experiências, recorrendo às 

exposições, permanentes e temporárias e aos programas do serviço educativo. 

 

 

1.5. O Serviço Educativo ou de Comunicação 
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De locais de preservação do património e da memória apenas contemplados por uma 

elite sensibilizada para os momentos da fruição, os museus transformam-se ao longo 

dos tempos, de forma profunda. Novas energias da comunidade, novas conceções 

culturais levaram a novas necessidades dos públicos que acabaram por se traduzir em 

novas funções museológicas e novos campos de ação. “Passa-se de uma política 

museística centrada no objeto, na sua aquisição e na conservação, para uma política 

centrada nos sujeitos que dele podem usufruir. São mudanças sociais que colocam o 

problema do acesso dos públicos à arte e à cultura”.
43

 De espaços destinados às elites, 

hoje, os museus e espaços culturais abrem-se ao mundo, na sua larga expressão e 

diversidade. Tornam-se “instituições públicas e acessíveis a todos os tipos de 

público”.
44

 Desde meados do séc. XX que se dão os primeiros passos neste tipo de 

missão dos museus, estando a partir de então ao serviço da comunidade e pondo de lado 

a sua “tradição elitista e minoritária”
45

. São estas mudanças que vão originar a 

redefinição do papel educativo dos museus e levam a que mais tarde, a educação em 

museus se torne em matéria de profunda análise e de estudo, até aos dias de hoje. É este 

o grande avanço que se verifica: o museu deixa de estar centrado unicamente no objeto, 

na sua aquisição e conservação, para alargar o seu campo de ação e desenvolver uma 

política centrada nos públicos que desse objeto possam usufruir e tornar assim este 

museu do séc. XX, um espaço de fruição, cumpridora dos objetivos da Lei-quadro dos 

Museus
46

. Na década de 60/70 estruturam-se os princípios de uma Nova Museologia por 

oposição a uma Museologia tradicional existente. É repensado o papel e a função social 

e política do Museu, que deixa de ser olhado como um "belo armazém" estático, 
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centrado exclusivamente nos objetos e virado para um tempo passado - mais ou menos 

glorioso - mas passivo, em detrimento de um tempo presente e até futuro.  

O Museu é agora encarado como um espaço ativo, com capacidade de intervenção no 

mundo em mudança que está inserido. Não perdendo, porém, as tradicionais funções de 

reunir, conservar e divulgar as coleções com o intuito de enriquecimento de estudos e 

conhecimentos mas também de deleite e prazer.  

A Nova Museologia defende que um espaço museológico deve problematizar, 

questionar e intervir criticamente na complexa estrutura sociocultural. Mas como? A 

grande chave desta intervenção é a comunidade. A ação da Nova Museologia vira-se 

para o meio físico e humano envolvente. A tónica já não é colocada no objeto mas sim 

no público, ou seja, no consumidor e não no produto, tal como defende a perspetiva 

pós-moderna. Esta perspetiva nova apresenta novas realidades, exige soluções 

inovadoras e medidas mais diversificadas, quer em termos de novas estratégias quer em 

termos de meios a usar, que possam otimizar e racionalizar e colocar a um nível mais 

elevado as valências e as capacidades dos novos museus. Concluindo, podemos dizer 

que o séc. XX se reparte por três instantes diferentes. Num primeiro momento, 

nomeadamente nas primeiras décadas do séc. XX, a maior preocupação com a 

salvaguarda do património, quase sempre associado ao restauro e à monopolização da 

atenção a uma nova profissão, a do conservador de museu. Depois, surge um novo 

museu, um museu multifacetado, espelho dos novos conceitos e definições do ICOM: 

“instituição permanente sem fins lucrativos, a o serviço da sociedade, que adquire 

conserva comunica e apresenta com fins de estudo, educação e deleite, testemunhos 

materiais do Homem e do seu meio.”
47

 Por último, a fase que dá a primazia à educação, 

onde esta função se encontra em posição de destaque face às outras funções do museu. 

Uma educação informal, um instrumento fundamental e complementar na 

aprendizagem. 

Uma das mais nobres funções de um museu é o seu lado social. Qual a sua dimensão 

social hoje, tendo em conta que aqueles que criaram os museus já não existem mais e as 

populações que os museus servem, hoje, têm hábitos, modos de vida, necessidades e 
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posicionamentos diferentes dos de antes. Por isso, os museus foram-se adaptando, 

adaptando-se progressivamente tendo em conta as transformações sociais e culturais. 

Se, antes, os museus eram concebidos pelos novos grupos sociais como espaços de 

educação da população, como meio para educar e civilizar, hoje, os museus procuram 

educar para a cidadania, enquanto espaços heterogéneos e de aprendizagem enquanto 

processo e não como finalidade. Margarida Lima de Faria fala-nos na função social dos 

museus e averigua, em primeiro lugar as necessidades que os museus colmatam, para, 

posteriormente chegar às funções. Ela encontra sete necessidades colmatadas: a 

identitária, enquanto necessidade que as comunidades sentem em se juntar e construir 

uma identidade através de símbolos por exemplo; a da sociabilidade, enquanto espaço 

de partilhe e de encontro, dado que grande parte dos museus se encontra em zonas 

centrais das cidades e podem resultar em “espaços de reativação de sociabilidades 

perdidas”
48

; a da participação cívica, enquanto uma sociedade rica em termos da 

transformação multicultural, usando os museus com espaços de debate sobre a 

dimensão cosmopolita das sociedades; a da solidariedade, enquanto um local de 

informação sobre as diferentes culturas que vivem nos espaços do museu; de inclusão 

multicultural uma vez que os museus são espaços que devem desenvolver parcerias com 

o objetivo de construir uma sociedade mais inclusiva, mais global e mais representativa; 

o da informação, enquanto exercício de cidadania e de relação com o mundo; por fim, o 

da aquisição/transformação de conhecimentos de modo crítico e de acordo com 

múltiplas leituras, enquanto ferramenta para que as pessoas se conheçam e se 

compreendam e, assim, se tornem mais interventivos.  

Hoje, a sensibilidade, a emoção, a chamada inteligência emocional
49

 devem ser 

ferramentas que nos levem ao “apreciar” e ao “deleite” com o recurso não só às ideias e 

aos conceitos mas também à beleza estética, beleza histórica, ao testemunho que se 

obtém a partir dos museus e dos seus acervos. De facto, as obras de arte, ao terem uma 

leitura facilitada através das ferramentas do Serviço Educativo, contribuem para o 
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despertar e cultivar, não apenas do gosto estético, mas também da sensibilidade do 

visitante. 

Existe a necessidade de os museus e os monumentos, enquanto espaços culturais, 

captarem um elevado número de visitantes. Como já referimos antes, longe vão os 

tempos dos museus de elite destinados a grupos muito específicos. Mas os públicos são 

vistos, não como um grupo homogéneo, mas sim, como um grupo de indivíduos com as 

suas necessidades próprias, preferências de estilo de aprendizagem, bem como as suas 

agendas sociais e culturais. A principal “característica deste visitante individual dos 

museus é que o sentido que atribui às coisas se integra no seu estilo individual. O 

público geral passivo transforma-se, assim, na nova audiência ativa”.
50

 Um grupo 

constante nas visitas dos museus é, por exemplo, os grupos escolares (educação 

informal). Hoje sabemos que educação e escolarização já não se confundem. A ideia de 

que só as escolas podiam educar e que o nível educacional de um individuo se media 

para sua escolaridade está posto de parte. Hoje insiste-se na ideia de que a 

aprendizagem decorre ao longo da vida: “a educação ao longo da vida”, não se 

limitando a aprendizagem ao tempo escolar. A educação ao longo da vida permite que 

os indivíduos possam prosseguir a sua educação em idade pós-escolar. E aqui, os 

museus assumem função essencial: aqui está o papel educativo do museu, tal como dos 

arquivos, bibliotecas, etc. a assumir uma importância acrescida. Nesta faixa do pós-

escolar encontram-se dois grupos que são os adultos em idade ativa e aqueles que se 

encontram afastados dos compromissos profissionais, aposentados por exemplo, que 

certamente apreciarão o visionamento de vídeos havendo locais confortáveis de 

descanso preparados para tal. 

De facto, os museus evoluíram nestes últimos tempos, à semelhança de outros ramos de 

atividades, e adquirem um potencial educativo muito próprio e são considerados 

instituições de educação. A grande diversidade do seu património, as coleções, objetos e 

artefactos, traduz-se também numa maior apetência pelos bens culturais. Os públicos 

vão-se diversificando e aumentado em quantidade e em qualidade. Torna-se assim 

necessário que os museus/espaços culturais se adaptem às novas funções para assim 
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corresponder às novas expectativas que estes grupos tão diferenciados trazem consigo. 

Por isso, torna-se importante referir a importância de relacionamento dos museus com 

os públicos para que os museus possam assumir melhor as suas funções e adquirir uma 

imagem mais positiva e apelativa. E é aqui, neste ponto, que entra o Serviço 

Educativo/Serviços de Educação e de Comunicação dos Museus/Espaços culturais onde 

a figura do educador do museu contribui para o êxito das exposições, das visitas 

orientadas e de outras atividades, bem como na elaboração de materiais didáticos e no 

contributo para a descoberta e aproveitamento pedagógico das coleções, com o fim 

último de motivar aquele tipo de público, para quem uma visita ao Museu ainda não é 

algo sedutor ou aliciante. 

A comunicação está na base de toda a vida em sociedade e é a capacidade que um 

individuo ou grupo tem de transmitir as suas ideias ou sentimentos a outros indivíduos 

ou a outros grupos. Foi nesse sentido que João Couto fundou, no Museu Nacional de 

Arte Antiga em Lisboa, o primeiro Serviço Educativo aplicado a um museu
51

. Ficou 

marcado um princípio de uma longa caminhada naquele que é um dos papéis 

fundamentais na vida de um museu. Em 1967 a APOM realizou Seminários e 

Congressos com vista a estudar o papel da ação educativa dos museus. Nos anos 70 e 80 

do séc. XX começam a nascer os serviços de educação nos espaços museológicos e 

mais tarde, nos finais desse século e inícios séc. XXI estes serviços surgem de forma 

mais vincada, acompanhando o evoluir e o posicionamento dos museus na sociedade. 

Os museus abrem-se às comunidades, fruto da influência da Nova Museologia e da 

dinâmica evolutiva dos serviços educativos em Portugal e na Europa. O Serviço 

Educativo é hoje uma estrutura organizada, inscrita num museu e até noutro tipo de 

espaços culturais, com técnicos especializados que procuram desenvolver atividades 

dirigidas aos públicos, e tem a sua maior função, a indispensável função educativa. 

Encontra-se associada, claro está, às restantes funções museológicas de estudo, 

exposição, investigação, incorporação, inventário, documentação e interpretação. Local 

de encontro, de mediação, de reflexão, e importante ponto de partida para o 

relacionamento com e entre os públicos, os serviços educativos usam a comunicação 
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como cúmplice para atingir o seu fim maior. Mas estes atos de mediação realizam-se 

através da execução da função dos técnicos dos museus. Os Técnicos de Museus e de 

Serviço Educativo são, acima de tudo, interlocutores com sensibilidade perante o 

visitante e a coleção, ou exposição ou outra iniciativa cultural e que, por isso, devem 

usar a comunicação de forma objetiva com os seus públicos, independentemente do 

grau de instrução, faixa etária ou grupo social.  

Sendo assim, o Serviço Educativo deverá seguir a perceção de Tereza Scheiner que 

chama a atenção para essa singularidade pessoal, na qual “cada corpo dispõe de um jeito 

de olhar que lhe é próprio e essa particularidade condiciona também sua visibilidade 

como corpo diferente dos outros”
52

, contrariando o paradigma da compreensão da obra 

de arte para Pierre Bourdieu
53

, segundo a qual essa compreensão está relacionada com a 

origem social, o nível de escolaridade e o grau de instrução familiar. Por isso o enfoque 

da ideia de que os museus, mesmo estando abertos a todos, podem ser, ainda assim, 

inacessíveis à maioria da população. Para Alice Semedo
54

 os museus são instituições 

socioculturais constituídas por diferentes níveis – muitas vezes dissonantes – de 

discursos. A sociedade é constituída por segmentos que detêm posições importantes de 

poder, autonomia e prestígio que coexistem com outras posições, com menos autonomia 

e menos possibilidade de controlar os processos que envolvem o seu trabalho bem como 

o acesso a recompensas materiais e simbólicas. Os museus são na verdade instituições 

extremamente frágeis e complexas e que necessitam de uma constante ‘vigilância 

reflexiva’ permanente sobre o seu desenvolvimento e o próprio desenvolvimento da 

profissão e das suas relações de poder no grupo e em relação à sociedade em geral. 

Sylvie Octobre
55

 sugere que esta experiência museológica pode ser entendida de três 

formas: referindo-se exclusivamente à ciência como uma acumulação do saber que deve 

ser utilizado (controle da legalidade das ações profissionais); inferência de uma ‘prática’ 

direta (controle da conformidade das ações); ou ainda a mediatização entre prática e 
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conhecimento teórico, como uma acumulação de ‘saber-fazer’ (controle da 

oportunidade de ações). Cabe ao Responsável do Serviço Educativo estabelecer uma 

comunicação com a comunidade na qual está inserido, desenvolvendo de forma 

sistemática programas de mediação cultural e atividades educativas que contribuam para 

o acesso às manifestações culturais, no respeito pela diversidade cultural, tendo em vista 

uma educação permanente, ao longo da vida, ao aumento e a diversificação dos 

públicos, articulados com os programas direcionados às crianças, jovens, pais, famílias, 

turistas, sem nunca esquecer o apoio às pessoas com deficiência e o combate à exclusão 

social. O Profissional do Serviço Educativo dos museus assume assim o papel de 

mediador cultural, enquanto elemento agregador dos dois mundos diferentes, mas ao 

mesmo tempo equitativos e que se encontram e se complementam, sendo construídas 

estratégias que facilitem e promovam a aproximação dos públicos às coleções. 

Segundo Eilean H. Greenhill “uma perspetiva cultural entende a comunicação como um 

conjunto de processos de símbolos sociais através dos quais a realidade é produzida, 

mantida, reparada e transformada”.
56

 Desta perspetiva “a realidade não se mantém igual 

mas desenvolve-se através de um processo de negociação contínua, que implica que os 

indivíduos façam uso das suas experiências prévias de forma a construírem ativamente 

os seus próprios sentidos, dentro dos parâmetros das comunidades interpretativas a que 

pertencem”.
57

 A comunicação é e deve ser, por isso, entendida como um momento de 

partilha, onde existe o princípio da participação. 

Nestes últimos tempos assistimos a alterações de conceitos e transformações da 

conceção de conhecimento, comunicação e informação. O conhecimento já não pode ser 

concebido como sendo independente do ato de conhecer nem produzido para consumo 

passivo por parte do individuo, mas sim, como algo ativo, vivo, e que se constrói 

continuadamente. 

Já vimos que os museus têm papel essencial na sociedade e na educação, enquanto 

espaços de conhecimento informal, de diálogo, de partilha e de construção de 

significados. Para isso, contamos com o processo interpretativo, que é rico, e que 

procura dotar de significado e de sentido aquilo que nos rodeia e é, em suma, um 
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processo construtivo de aprendizagem. Eilean H. Greenhill diz-nos o seguinte: “vemos 

em função do que sabemos e atribuímos sentido às coisas em função do que somos”.
58

 

Os museus devem ser entendidos na sua relação global com a sociedade e ver 

reforçados os seus papéis essenciais, educativo e social, dando lugar a um conceito mais 

alargado de educação que abrange toda a comunicação estabelecida. 

Hoje em dia, os museus, monumentos, galerias de arte, e demais espaços culturais 

procuram tornar-se acessíveis a todos e sobretudo, como estão inseridos em rede com o 

resto do mundo, procuram desenvolver conceitos de proximidade e disponibilidade, 

identificar memórias e identidades da comunidade, criar sentimento de pertença, de 

proximidade e afetividade com as comunidades e explorar o enorme potencial criativo e 

educativo. Aqui entra o conceito de “hearts-on” o princípio da afetividade/identidade 

das pessoas face ao museu.  

É grande e diversificado o património cultural e consequentemente, muitas são as suas 

potencialidades também. O setor terciário pode crescer em torno do desenvolvimento do 

turismo de castelologia. Projetar o Castelo de Guimarães e o seu contexto, através da 

promoção ações culturais e de lazer é trazer valor acrescentado ao imenso património 

natural e histórico. Investir neste tipo de projetos culturais traz desenvolvimento 

económico através do turismo, por exemplo, e promove, acima de tudo, o serviço 

público, ao garantir a salvaguarda de um bem cultural, ao promover o seu estudo, 

divulgação e proteção numa sociedade em constante mudança.  

São diversas as abordagens ao conceito Educação/Comunicação em museus/espaços 

culturais/monumentos. Atualmente as instituições buscam respostas para enquadrar 

estes espaços como espaços únicos de uma aprendizagem não-formal, ou seja, fora do 

sistema escolar, mas que ao mesmo tempo possa proporcionar uma 

aprendizagem/conhecimento a um grupo mais alargado. Os museus são hoje espaços 

ativos, de aprendizagem ativa, para os quais não chega apenas colecionar, investigar, 

cuidar, conservar, mas sim fazer tudo isso com o objetivo de proporcionar uma melhor 

relação entre os públicos e os objetos.  
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Como diz Eilean H. Greenhill, de “simples espaços de armazenamento de objetos, os 

museus/espaços culturais/monumentos tornaram-se espaços de aprendizagem ativa e é 

neste contexto que a comunicação, em suma, o Serviço Educativo nos museus ou 

espaços culturais, entre os públicos e os objetos, ganha todo a sua potência”
59

. O 

Serviço Educativo em museus/espaços culturais ganhou uma dimensão nova, não se 

limitando apenas às visitas orientadas às escolas ou a grupos organizados. Uma das 

investigadoras mais consagradas nesta área, já aqui referida, defende que deve existir 

um novo modelo de comunicação em museus. Um modelo que tenha em consideração 

os interesses dos conservadores, museólogos, designers das exposições, técnicos dos 

museus e os públicos. Para Eilean H. Greenhill “o visitante é um elemento ativo neste 

processo de conhecimento, pois constrói significados através da interpretação da 

exposição e das coleções”
60

 e dos momentos que passa nos espaços do museu, desde a 

forma como é recebido no museu/espaços culturais, e dos vários locais por onde passar 

num museu.  

Esta perspetiva é também referida por John Falk e Lynn Dierking
61

. Ambos elaboraram 

estudos que facilitaram a compreensão do processo de aprendizagem dos visitantes nos 

museus. Defendem que a aprendizagem que ocorre num espaço museológico é uma 

experiência global, na qual a relevância reside nas coleções mas também num conjunto 

de fatores que vão, no seu conjunto, fazer depender o sucesso da experiência. Esta, 

denominada de “museum experience” ou, em português, “experiência museal”, 

pretende-se global e compreende um conjunto total de aprendizagens, tais como 

emoções, sensações e vivências experimentadas, que resultam da interação dos 

objetos/coleções, dos espaços culturais e dos seus discursos. Esta experiência museal 

representa um conjunto total de aprendizagens, de emoções, vivências que resultam na 

interação com os objetos, com as ideias e conceitos e os próprios espaços do museu. Os 

autores Falk e Dierking consideram que todos estes pontos são como que moldados pela 

conjugação de três itens fulcrais e que por isso os acompanham ao longo da vida: o 

contexto social, o contexto físico e o contexto pessoal. Ambos os autores defendem que 

                                                           
59

 HOOPER-GREENHILL, Eilean - Los Museos y sus visitantes. Ediciones Trea, s.l., 1ª ed., Madrid, 

1998. 
60

 HOOPER-GREENHILL, Eilean - The Educational Role of the Museum Londres e Nova Iorque, 

Routledge. 2ª Edição. 1999. 
61 FALK, J., DIERKING L-D., The Museum Experience, Washington DC, Whalesback Books, 1992, 

p.205. 



 42 

é neste espaço de encontro entre todas as variáveis que se constrói e define a 

experiência que perdurará na memória dos indivíduos e que vai construir significados 

duradouros e efetivos. Dizem também que, neste modelo de experiência global 

constituído por estas três esferas interativas, um ou mais contextos podem assumir 

maior relevância na experiência e por isso influenciar a perspetiva do visitante e com 

isso a referida experiência global. Desde logo o contexto físico, pelo facto de o museu 

ser um espaço físico, um edifício e as exposições enquanto contextos que criam 

sensações. Por outro lado, o contexto pessoal, um contexto muito específico do 

visitante, próprio de cada visitante, pois incorpora o conjunto de experiências vividas 

anteriormente pelo individuo e por essa razão está associado ao conhecimento 

individual.  

Aprender pressupõe uma construção de significados e não uma absorção de conceitos 

passivamente aceites. Inclui, por isso, interesses, motivações e preocupações específicas 

que tornam cada visitante único, definindo atitudes e comportamentos e é um complexo 

que soma o lado racional e o lado emotivo de todos os momentos da vida. Finalmente, o 

contexto social, na medida em que toda a visita a um museu ou espaço cultural é um ato 

social. Os visitantes vêm em grupo, ou mesmo que visitem individualmente acabam por 

contactar com os restantes visitantes e funcionários. Todo o ato de aprendizagem é 

social, ligado a atos de sociabilidade estabelecidos com os outros e os significados são 

construídos pela interação dos grupos e do individuo, na construção coletiva e 

individual. Neste sentido, a aprendizagem passa também pela partilha de experiências e 

pela criação de significados novos. Ou seja, Falk e Dierking
62

 defendem que os 

visitantes chegam a um museu/espaço cultural, com um conjunto de interesses e 

motivações prévias, baseadas na sua experiência de vida, nos seus conhecimentos, na 

sua posição social e económica, fatores esses que vão influenciar/condicionar, muito 

certamente, a sua experiência museal. Esta aprendizagem, parte integrante da 

experiencia global, é a conjugação resultante do património cultural, social e emocional 

que os indivíduos trazem consigo, com aquilo que a exposição/coleções do 

museu/espaço cultural/monumento, lhes pode proporcionar. Esta experiência vivida no 

museu e a perceção que o próprio visitante tem dele são, por isso, o resultado da 
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interferência e da conjugação de um conjunto variado de fatores, que vão desde, o 

espaço arquitetónico, o acolhimento no local, a existência ou não de diferentes 

programas ou atividades capazes de enquadrar diferentes programas até às atividades 

capazes de enquadrar diferentes objetivos de visita. Falk e Dierking
63

 falam na relação 

profunda entre estes pontos: físico, social e pessoal.  

 

Vejamos esta relação através do modelo da experiência global enquanto conjunto 

tridimensional, segundo os dois autores acima referidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Modelo de aprendizagem e seus contextos segundo John Falk e Lynn Dierking64. Autoria da própria. 

 

De facto, estes três contextos relativos a uma visita a um museu/monumento/espaço 

cultural são essenciais a ter em conta, para que essa visita seja realmente satisfatória, e 

para que ela permita ao visitante tirar, da experiência da visita, um balanço positivo. 
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 Idem  

 

Contexto pessoal 

Experiência global no museu 

 

Contexto social 

 

Contexto físico 
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Falk e Dierking associam também a experiência global as questões de conforto. Na 

verdade, é essencial criar um ambiente que permita ao visitante experienciar, de forma a 

aprender algo. Sentir frio, ou muito calor, não ter um espaço próprio para descansar 

enquanto decorre a visita, a inexistência de um wc próximo, pouca luz para poder 

observar as coleções, legendas difíceis de ler, textos difíceis de compreender, podem 

parecer elementos secundários, mas na verdade, todos eles, proporcionam um conjunto 

de pontos essenciais que levam à sensação de conforto de um indivíduo num 

determinado momento. De facto, os museus/monumentos/espaços culturais, ao terem 

este tipo de cuidados, revelam preocupação com os seus públicos e com o seu bem-

estar. Repare-se por exemplo na questão das legendas de uma exposição cuja letra é tão 

fina e clara, pequena e com um fundo de grande contraste, a dificuldade é grande em 

ler. Ou então, a questão já referida da pouca luz nas exposições, que não permitem nem 

a observação das coleções, nem a leitura das legendas ou textos de apoio, nem muitas 

vezes a própria circulação dos indivíduos, não criando dessa forma condições para 

existir fruição do espaço nem construir uma visita positiva. Bem pelo contrário. Estas 

questões, que parecem ser secundárias, podem ser contraproducentes, pois o receio de 

tropeçar por exemplo, pode fazer o visitante perder o foco da exposição e dos seus 

conteúdos, podem levar ao desinteresse do próprio visitante, em descobrir e conhecer o 

museu/monumento em questão.  

Ao cumprir estes pontos, cumpre-se uma das funções dos museus que é cumprir a 

“Interpretação, Exposição e Educação”
65

 através da “divulgação, com objetivos 

científicos, educativos e lúdicos” e dessa forma “fomentar a democratização da cultura, 

a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade”
66

, tal como define a Lei-

Quadro dos Museus. E, não cumprindo estes e outros pontos, os museus tornam-se 

espaços irrelevantes que comunicam apenas com aqueles que os conhecem e apreciam e 

não sabem seduzir nem comunicar com outros públicos, os novos públicos. Maria 

Vlachou é clara na defesa de que “a preocupação dos museus não pode ser apenas com 

os números de bilheteira. Os números dos visitantes e de entrada de bilheteira são 
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importantes mas não podem ser os únicos itens a servir de indicador de desempenho, e 

não o podem ser isoladamente”.
67

 

A visão tradicional da aprendizagem é contrária ao acima exposto. Entende o 

conhecimento como um processo que se desenvolve a partir de fatores externos ao 

indivíduo e associam a mente do indivíduo a um contentor onde a informação é 

depositada sem haver espaço para qualquer acrescento individual. Estas teorias 

tradicionais são adeptas da transmissão/absorção dos conteúdos pois as suas 

metodologias defendem que os indivíduos aprendem havendo transmissão da 

informação – por parte de alguém – e a absorção – por parte de quem a recebe – etapa 

por etapa até à absorção total de informação.  
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Vejamos o quadro seguinte: 

 

Teoria 

Com se processa o 

conhecimento 

 

Onde se encontra o foco 

Como se processa a 

aprendizagem 

Realismo Conhecimento é independente do 

indivíduo 

No objeto A aprendizagem processa-se 

de forma ativa devido à 

restruturação da mente dos 

indivíduos 

 

Quadro 4 – Como se processam o Conhecimento e a Aprendizagem segundo a Teoria do Realismo. Quadro da autoria 

da própria. 

 

Hoje em dia, as teorias de aprendizagem apresentam os indivíduos como parte ativa 

essencial no processo de aprendizagem. O educador deve proporcionar um ambiente e 

condições favoráveis para que os indivíduos consigam desenvolver a construção de 

competências necessárias para que a aprendizagem seja potenciada. Assim, tendo por 

base os conhecimentos prévios, as suas competências, o seu percurso de vida, a sua 

bagagem cultural e a sua motivação pessoal, o indivíduo compreende o mundo. Esta 

ideia apoia-se em quatro itens essenciais: a ação direta sobre os objetos, a reflexão sobre 

as ações, a motivação intrínseca e finalmente, o espírito de experimentação. Por isso, 

esta aprendizagem é tanto mais decisiva e duradoura quanto mais ativa e direta for. É o 

individuo que descobre, que atua, manipula e experimenta, sendo necessário que 

existam espaços e materiais variados disponíveis para que também variadas possam 

resultar as experiências. 

Os museus devem preocupar-se no seu quotidiano com estas questões. Na sua 

experiência em Learning in the Museum George Hein
68

 apresenta teorias num guia 

prático sobre a forma como adaptar um museu/espaço cultural/monumento a um local 

que permita uma experiência educacional otimizada a cada visitante. Para George Hein 

os visitantes aprendem melhor quando o conhecimento é construído ativamente nas suas 

mentes, isto é, quando assumem um papel ativo no processo de aprendizagem, de 

construção de conhecimento nas suas mentes, os visitantes aprendem mais e melhor. 
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Para tal, é necessário que os museus se adaptem, tornando as exposições e demais 

programas, acessíveis física, social e intelectualmente aos seus públicos, aos seus 

visitantes. George Hein denomina estes museus, museus que seguem esta linha de 

pensamento, de Museus Construtivistas, museus que proporcionam aos visitantes as 

experiências educacionais mais enriquecedoras. Tendo em conta que os museus 

recebem elevado número de visitantes, a propostas construtivista seria a mais adequada 

para facilitar a aprendizagem dos visitantes durante as curtas visitas efetuadas. Para 

Hein a educação museal deve estruturar-se a partir das definições sobre o que será e de 

que forma será aprendida pelo visitante. George Hein chega a algumas combinações: na 

primeira, defende que a coleção do museu deve ser exposta de forma a refletir a verdade 

de matéria e de forma a ser simples para o visitante de compreender a sua função; na 

segunda, o visitante constrói pessoalmente o conhecimento ou a aprendizagem da 

exposição e todo o processo de conhecimento é, ele mesmo, ativo; na terceira 

combinação, George Hein entende que são as exposições que permitem aos visitantes 

compor as suas conclusões acerca do sentido/objetivo da exposição; na quarta, e última, 

as exposições que apresentam diferentes modalidades de informação são aquelas que 

dão mais liberdade ao visitante de efetuar a sua visita pelo percurso que achar mais 

conveniente, que mais lhe agradar ou interessar, sem haver entradas/saídas fixas. 

Museus com este tipo de exposições, exposições construtivistas, colocariam o foco no 

indivíduo e não na coleção, potenciando a abrangência da aprendizagem. Asim, George 

Hein defende quatro passos de combinações para uma educação museal cuja imagem 

representamos de seguida:  

 

 

 

 

 

 Quadro 5 – Segundo George Hein69 estes quatro pontos são essenciais para ocorrer experiência museal, num quadro 

da autoria da própria.  
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Passo 1-Exposição 

de simples 

compreensão para 

visitante 

 

Passo 3-Compor 

conclusões acerca 

dos objetos das 

exposições 

Passo 4-Diferentes 

modalidades de 

informação 

resultam em mais 

liberdade para 

visitante 

Passo 2-

Construção ativa 

do conhecimento 

que resulta na 

aprendizagem 
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George Hein defende que os museus construtivistas devem centrar a sua atenção no 

visitante e não no conteúdo do museu, pois, para o Museu Construtivista a 

aprendizagem é um processo que se desenvolve na mente do individuo de forma ativa. 

Ou seja, havendo interação com os objetos, existem experiências educacionais mais 

enriquecedoras. Para ocorrer uma aprendizagem construtivista é igualmente necessário 

reconhecer a importância do Prior Knowledge dos visitantes e reconhecer assim à 

importância do conhecimento já existente de ideias e de conceitos, como fatores 

essenciais para ocorrer aprendizagem. Ao negligenciar o conhecimento já existente a 

aprendizagem não será a desejada pois não se incorporam as novas ideias e conceitos 

com aquilo que já conhece. O museu construtivista deve, de forma consciente, 

proporcionar aos visitantes, a construção da ligação entre o existente e o aprendido, 

entre o já aprendido e aquilo que está a conhecer. Ao realizar uma visita a um 

museu/espaço cultural/monumento desde logo, os visitantes são influenciados pelo 

espaço onde se encontram. Há ainda um conjunto de itens que vamos abordar para que 

os visitantes possam satisfazer as suas necessidades. São questões que envolvem 

conceitos como conforto, competência e controlo. Conforto na medida em que os 

visitantes têm necessidade de encontrar um espaço confortável a nível de experiências 

sensoriais e até referir a existência de materiais físicos tais com a iluminação dos 

espaços, das coleções, a formato dos expositores, a altura a que se encontram colocadas 

as peças, os textos informativos, o tipo de letra das legendas, as cores utilizadas nessas 

legendas, na letra e no fundo do texto, em suma a legibilidade das legendas usadas. 

Quanto mais apropriadas forem as condições físicas dos espaços, mais completa é a 

interação dos visitantes com as coleções.  

 

Anita Olds
70

 defende que é conjugando competência, controlo e conforto que o visitante 

se encontra preparado para que os objetos da exposição e os seus conteúdos possam 

fazer parte deles próprios. Deste modo, conjugando estes três campos atinge-se o ponto 

de liberdade para enfrentar os receios de saber pouco acerca das coleções ou dos 

conteúdos, e desenvolver a autoconsciência. Quão melhor forem as condições físicas 
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quanto mais oportunidades proporcionadas aos visitantes, mais estes se sentem 

recompensados e motivados.  

 

Vejamos o quadro seguinte: 

 

  

 

 

 

 

     

       Quadro 6 – O que torna um sucesso uma visita a um museu, segundo Anita Olds71. Autoria da própria. 

Este aspeto referido por Anita Olds remete-nos para um ponto que são os fatores de 

conforto nos museus, como por exemplo, espaços de descanso ao longo do 

museu/espaço cultural/monumento, são condições importantes para o sucesso da 

experiência no museu. Vejamos o quadro seguinte: 

 

 

Teoria 

Com se processa o 

conhecimento 

 

Onde se encontra o foco 

Como se processa a 

aprendizagem 

Idealismo/Construtivismo Conhecimento é construído 

na mente dos indivíduos, 

pelos indivíduos, de forma 

ativa  

No indivíduo A aprendizagem processa-

se de forma ativa devido à 

restruturação da mente dos 

indivíduos 

 

 

Quadro 7 – Teoria do Conhecimento e da Aprendizagem segundo George Hein72 e a Teoria por ele defendida: o 

Construtivismo. Autoria da própria. 
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Conforto durante a visita 

Controlo durante a visita 

Sucesso da visita 

ao 

museu/exposição 

Competência durante a visita 
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A Teoria Construtivista defende que o conhecimento é construído pelo individuo na sua 

relação com o ambiente. Por outro lado, o museu como um espaço de comunicação por 

excelência que pode e deve usar e potenciar outros meios de comunicação. “Hands on – 

brains on” ou “learning by doing”, associam a importância do manuseamento de objetos 

na estruturação do conhecimento.  

John Dewey é um filósofo norte-americano que defende que as ideias têm importância 

na medida em que servem de instrumento para resolver questões reais. Ou seja, os 

indivíduos aprendem melhor realizando tarefas associadas aos conteúdos divulgados. 

Tudo o que é manual, criativo ganha importância e os indivíduos devem ser estimulados 

a experimentar e a pensar por eles mesmos. Isto permite, segundo Dewey maior 

desenvolvimento individual pois os indivíduos fazem parte do processo de 

aprendizagem através do “aprender-fazendo”, o “continuum experimental” de John 

Dewey. Vejamos pelas suas palavras “A educação é uma constante reconstrução da 

experiência de forma a dar-lhe cada vez mais sentido e a habilitar as novas gerações a 

responder aos desafios da sociedade. Educar é mais do que reproduzir conhecimentos. É 

incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo, preparar as pessoas para transformar 

algo”.
73

 O sucesso, o envolvimento, a concretização desta experiência vai depender das 

expectativas dos visitantes bem como das atividades levadas a cabo no espaço visitado. 

É uma experiência em que existe uma conexão entre o passado, as experiências vividas, 

os conhecimentos existentes, as expectativas de cada um, a sua posição social e 

económica e cultural, e que vão obrigatoriamente interferir na sua experiência museal, e 

aquilo que se vai realizar na visita à exposição/museu e, finalmente, de que forma isso 

irá interferir o seu futuro dia-a-dia, ou seja, como será projetada para futuro.  

Os museus estão cada vez mais conscientes das novas teorias que definem os indivíduos 

como contadores da sua própria aprendizagem e que a aprendizagem é ele mesma ativa. 

Os espaços culturais devem ser vividos na experiência da população local como espaços 
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sociais, para tal têm de ser espaços vivos que inspirem entendimento comum do lugar, 

que funcionem como elementos unificadores a ajudem a desenvolver uma identificação 

e ideia de posse desses espaços: os espaços públicos devem ser tornados o mais 

públicos possível. Democratizar a cultura, o mesmo que tornar acessíveis os bens e as 

oportunidades e culturas, generalizar o consumo cultural, garantir o serviço público de 

cultura, criar condições à criação artística, à educação/formação de públicos e assim 

qualificar o tecido e a prática cultural. Os Museus/Espaços culturais são, por isso 

mesmo e por tudo isso, lugares de medicação e de encontro. É, deste modo, função dos 

espaços museológicos a promoção, a sensibilização e a divulgação de boas práticas para 

a defesa e valorização das suas coleções e do património em geral. Funções assumidas 

como prioridade estratégica enquanto espaços culturais e meta a atingir enquanto 

missão de serviço público. O trabalho educativo e pedagógico adota zonas de atuação 

cada vez mais amplas, e sobretudo, mais transdisciplinares.  

Os Serviços Educativos dos museus e dos outros espaços ou equipamentos culturais são 

polos estratégicos de difusão do património, ao promoverem, divulgarem e valorizarem 

as suas coleções. Assegurando a comunicação e apresentando uma oferta diversificada 

de atividades culturais para tirar o melhor proveito das potencialidades específicas de 

cada monumento, numa perspetiva de lazer/prazer e de aprendizagem junto dos mais 

diferentes tipos de público. São também os Serviços Educativos ou de Comunicação dos 

museus e outros espaços culturais que, no fundo, projetam a cidadania responsável de 

todos e se preocupam com a preservação, salvaguarda e valorização, do bens culturais 

criando, para isso, programas diversificados e atraentes de atividades culturais contando 

com a indispensável colaboração de agentes públicos e privados. 
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Capítulo 2 – Análise Prática 
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“São só pedras… Não vale a pena ir porque só tem pedras!” 

“Não tem nada para ver… aquilo só tem pedras…” 

“Ponham lá pelo menos música da época a tocar!” 

 

(Comentários de alguns visitantes anónimos do Castelo de Guimarães) 
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2.1. Análise S.W.O.T. e o Castelo de Guimarães 

 

A análise SWOT é uma ferramenta que pode ser utilizada por uma 

empresa/organização, de forma a poder avaliar, num determinado momento, a sua 

posição estratégica, tanto a nível interno quanto a nível externo. A designação SWOT 

resulta de quatro palavras inglesas: S – strenghts, em português, forças; W – weakness, 

em português, fraquezas; O – opportunities, em português, oportunidades; T – threats, 

em português, ameaças.  

Vejamos o quadro seguinte: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Esquema universal da Análise SWOT, da autoria da própria, baseado nos princípios desta análise 

financeira divulgados na página oficial do IAPMEI74. Da autoria da própria. 

 

Para elencar este conjunto de ideias relativamente à Análise SWOT, precedemos a uma 

pesquisa no sítio oficial do IAPMEI, Instituto Apoio às Pequenas e Médias Empresas
75

. 

Esta análise divide-se em duas avaliações que são diferentes mas que se complementam: 
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  Idem 

 

 

Pontos fortes  Pontos fracos 

 

 

Oportunidades  Ameaças 
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a Análise Interna e Externa. A Análise Interna é a ferramenta que propõe a identificação 

dos principais pontos fortes e fracos. Ao identificá-los estamos a registar os aspetos 

críticos e os de sucesso da empresa/organização. É importante assinalar que, estas forças 

e fraquezas são muito relativas e potencialmente alteráveis porque reportam-se a um 

determinado momento, podendo-se, eventualmente, verificar alterações significativas.  

Um ponto forte da Instituição poderia ser: vasto conhecimento em marketing cultural; 

uma nova atividade que abranja por exemplos grupos minoritários; a localização da 

Instituição; a qualidade dos serviços; ou qualquer outro aspeto que adicione valor ao 

serviço prestado pela Instituição. Um ponto fraco poderia ser: a falta de conhecimento 

em marketing cultural; a existência de produtos ou serviços semelhantes com relativa 

proximidade; a localização do seu negócio/serviço; a baixa qualidade dos serviços; a 

baixa formação na área dos técnicos; reputação duvidosa. 

Elencar corretamente as Forças e as Fraquezas vai permitir preparar a orientação 

estratégica, com o objetivo, claro está, de tirar maior partido das Forças e menor das 

Fraquezas. A Análise Externa tem como objetivo identificar as principais oportunidades 

e as ameaças que se colocam à organização num determinado momento. Com esta 

Análise Externa torna-se mais claro aos responsáveis das organizações/instituições 

prever eventuais desenvolvimentos futuros que se possam traduzir em maior ou menor 

impacto no futuro da organização. Na análise SWOT, oportunidades e ameaças são 

fatores externos. Por exemplo: Uma oportunidade poderia ser: Um serviço 

disponibilizado por exemplo através da internet; Aliança de estratégias, as parcerias 

com vários espaços culturais; a captação de novos públicos. Uma ameaça poderia ser: A 

entrada de um novo competidor na sua área cultural; Guerra de preços dos serviços com 

competidores; Um competidor ter um novo produto ou serviço inovador; Uma 

organização/serviço, possui um melhor acesso aos canais de comunicação. 

A Análise SWOT precisa ser analisada e interpretada de forma integrada, conjugando 

critérios muito bem definidos por parte da análise interna e da externa. Desta forma, o 

seu diagnóstico é fiável e pode constituir fonte segura de informação. Precisa, portanto, 

de ser um suporte adequado para delinear estratégias de futuro, a médio e longo prazo 

para a instituição. 
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Concluindo, a Análise SWOT permite identificar os elementos chave para a gestão de 

markting e de estratégia de uma organização/Instituição e com isso estabelecer as 

prioridades de atuação. Permite claramente ver quais os riscos, quais os problemas a 

resolver assim como as vantagens e as oportunidades a explorar. Esta análise SWOT é 

um instrumento precioso para o desenvolvimento de uma estratégia através das 

conclusões tiradas das análises externas e internas. Esta análise permite ter ao dispor de 

uma organização/instituição uma grelha para identificar os elementos chave para se 

determinar prioridades e tomar decisões estratégicas. 

Realizámos o exercício da aplicação desta Análise SWOT ao monumento em estudo, o 

Castelo de Guimarães, uma vez que se trata de uma ferramenta de enorme utilidade por 

permitir identificar, de uma forma sistemática, os atributos valiosos e os nefastos, assim 

com as condições externas que poderão ajudar ou perturbar a prossecução de 

determinados objetivos, neste caso na definição das estratégias para o Serviço Educativo 

no Castelo de Guimarães. Este tipo de análise permite efetuar uma síntese das análises 

internas e externas; Identificar os elementos chave para a gestão da atividade no 

Castelo, permitindo estabelecer prioridades de atuação; Preparar opções estratégicas – 

ver claramente quais são os riscos a ter em conta e quais os problemas a resolver, assim 

como as vantagens e as oportunidades a potenciar e explorar; Constituir um elemento 

fundamental para fazer a previsão de visitas ao Castelo em articulação com as condições 

de entrada via Paço dos Duques de Bragança e com as capacidades intrínsecas do 

próprio monumento. 

A Análise Interna corresponde aos principais aspetos que diferenciam o Castelo dos 

outros monumentos e que poderemos gerir em função das decisões e dos níveis de 

performance da atividade cultural no monumento. Aqui encontram-se os Pontos 

Fortes/Forças, que são as vantagens internas que o Castelo tem em relação aos 

principais monumentos de Guimarães e do País; e os Pontos Fracos/Fraquezas, 

nomeadamente as desvantagens internas do Castelo em relação aos principais 

monumentos de Guimarães e do País.  

A Análise Externa corresponde às principais perspetivas de evolução do meio 

envolvente em que o Castelo de Guimarães está inserido, no que concerne a decisões e 

circunstâncias fora do controlo direto da gestão cultural do Castelo, das quais se deve 
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tirar partido ou proteger, construindo barreiras defensivas. São elas: as Oportunidades, 

aspetos positivos da envolvente, com impacto significativo na gestão cultural da 

estrutura em análise; as Ameaças, enquanto aspetos negativos da envolvente e com 

impacto significativo na gestão cultural do Castelo. 

No final da análise SWOT será importante definir as relações existentes entre os pontos 

fortes e fracos com as tendências mais importantes que se verificam na envolvente do 

Castelo, quer seja ao nível da envolvente específica (Monte Latito) ou da envolvente 

global (Cidade de Guimarães), enquadradas com a conjuntura tecnológica, social, 

demográfica, económica e das imposições legais. 

Implementação 

Passo um: Auditoria Externa 

Na Etapa um vamos reunir todos os fatores externos de influência para a atividade 

do Serviço Educativo no Castelo - Esta etapa deve ser realizada através de sessões de 

brainstorming internas entre os responsáveis da instituição/organização. A listagem a 

surgir desta etapa deve ter como fontes a Análise do Meio Envolvente, o 

Mercado/Panorama Cultural, a Concorrência/outros museus e espaços culturais e os 

Clientes/utentes/visitantes. O Meio Envolvente – Cada organização/instituição está 

envolvida por variáveis chave que determinam, de alguma forma, o seu modo de 

atuação. Consideram-se, normalmente, as seguintes: Sociocultural, Político-legal, 

Demográfica, Tecnológica, Económica. Os fatores de impacto no Serviço Educativo do 

Castelo são muito específicos, pelo que se deverá identificar os que são realmente 

pertinentes para a sua atividade e fazer uma breve análise dos mesmos. 

Mercado/Panorama Cultural – Relativamente ao mercado/panorama cultural, é 

importante reunir e sintetizar informação relativa a dois aspetos chave: Características 

Genéricas do Mercado/Panorama Cultural: pretende-se aqui determinar a dimensão 

total, bem como caracterizar os circuitos de comunicação e programação cultural 

existentes; Decomposição do Mercado em Segmentos: normalmente cada 

mercado/Panorama cultural é constituído por vários segmentos. Ao dividir o 

mercado/panorama cultural por segmentos, poder-se-á por vezes detetar novos 

segmentos de mercado/novos públicos e novos espaços educativos/culturais que podem 

constituir uma boa oportunidade para a atividade. Concorrência/outros museus e 
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espaços culturais – O posicionamento estratégico cultural que a concorrência/outros 

museus e espaços culturais têm e o que pretende obter, entre outros, pode constituir 

oportunidades ou ameaças para a sua estratégia de divulgação da atividade de Serviço 

Educativo do Castelo. Para tal, dever-se-á caracterizar da forma mais rigorosa possível 

os principais concorrentes/outros museus e espaços culturais a vários níveis: 

Características Genéricas da Estrutura Concorrencial/outros museus e espaços culturais; 

Identificação das Forças e Fraquezas dos principais concorrentes/outros museus e 

espaços culturais. Clientes/utentes/visitantes/Consumidores – Deve-se caracterizar 

com o maior grau de profundidade cada segmento de mercado/novos públicos e novos 

espaços educativos/culturais. Identificar quais as suas características, hábitos, atributos 

mais valorizados no ato da visita ou da ação educativa/cultural, compra, etc. Esta análise 

poderá resultar de um trabalho interno junto da equipa de trabalho do museu e do 

serviço educativo ou através de um estudo de mercado. Depois de identificar os 

principais fatores dentro de cada uma destas áreas, devemo-nos centrar naqueles que são 

realmente essenciais para um eficiente Serviço Educativo no Castelo, selecionando por 

ordem crescente de importância num máximo de 20 itens e centrando toda a estratégia 

de divulgação no que de facto é essencial e diferenciador na atividade.  

Na Etapa dois vamos distinguir Ameaças de Oportunidades – Após listados os 

principais fatores (externos) que podem influenciar a atividade, deve-se classificar como 

ameaças (aspetos negativos da envolvente com impacto significativo no Serviço 

Educativo do Castelo) ou oportunidades (aspetos positivos da envolvente com impacto 

significativo no Serviço Educativo e atividade cultural no Castelo). 

Passo dois: Auditoria Interna 

Na Etapa um vamos reunir todos os fatores internos de influência para a atividade 

– Nesta fase devemo-nos abstrair da realidade da organização/instituição e identificar 

quais os fatores que de facto conferem uma vantagem para a atividade em causa, 

devendo esta listagem ser efetuada com recurso a estudos de mercado que ‘comprovem’ 

o contributo favorável e diferenciador para a atividade ou através de sessões de 

brainstorming internas entre os responsáveis da instituição/serviço educativo. 

Para realizar esta auditoria interna deve-se ter em consideração aspetos como: a 

evolução recente das performances quantitativas (iniciativas/eventos) e qualitativas 
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(organização e assertividade da atividade); volume de entradas/visitas e quota de 

mercado (proporção com outros espaços culturais); aceitação das iniciativas de serviço 

educativo no público-alvo e eventual evolução de atratividade de novos públicos; 

análise dos custos e da rendibilidade dos diferentes eventos/iniciativas ou modelos de 

atuação e implementação do serviço educativo. Área de Marketing e Vendas – 

Relação preço/qualidade da loja de venda de artigos/peças de promoção turística da 

instituição/museu /cidade/região/país; Preço/valor de entrada (preço em relação à 

concorrência/outros museus e espaços culturais, aceitação dos preços pelos visitantes, 

perceção dos utentes/visitantes face aos preços estipulados pela organização; 

Comunicação (imagem da organização/instituição, imagem dos produtos promocionais 

de venda, evolução recente da notoriedade da atividade nos potenciais visitantes; 

Orçamento para publicidade, know-how do departamento de Serviço Educativo da 

organização; Pontos de venda (atendimento, expositores, etc.). Área Financeira – 

Rentabilidade financeira das atividades do serviço educativo. Área de Recursos 

Humanos – Definição das funções de cada posto de trabalho; Número de 

colaboradores; Recursos Humanos com formação adequada e orientados para a 

museologia/história/turismo e promoção da instituição, da cidade e do País. Tal como 

na análise externa, devemo-nos centrar no essencial, pelo que deverão ser selecionados 

por ordem crescente de importância, um máximo de 20 itens.  

Na Etapa dois vamos distinguir os pontos fortes dos pontos fracos – Após listados 

os principais fatores (internos) que podem influenciar a atividade do Serviço Educativo, 

vamos classificá-los como pontos fracos (desvantagens internas da instituição/museu) e 

pontos fortes (vantagens internas do museu/instituição em relação aos seus principais 

concorrentes/outros museus/espaços culturais).  

 

Análise SWOT do Castelo de Guimarães 

A análise SWOT foi elaborada essencialmente a partir do universo de Agentes e 

Instituições culturais de referência de Guimarães e dos principais eventos existentes da 

programação cultural de Guimarães. Esta análise é ainda de reflexão preliminar mas 

servirá de mote para uma abordagem futura mais pormenorizada, uma vez que o 
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processo de diagnóstico, nestas circunstâncias está sempre em aberto. Efetivamente, 

falta ainda proceder a uma análise atenta e completa com levantamentos específicos 

internos, do meio envolvente e enquadramento cultural de Guimarães, permitindo, 

assim, retirar conclusões e construir uma verdadeira e sintética caracterização do 

panorama atual e da especificidade do Serviço Educativo para o Castelo de Guimarães.  

Neste contexto, e face à análise efetuada a partir dos vários momentos de auscultação 

durante o período Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura e o seu 

envolvimento/relacionamento com os agentes culturais de Guimarães, poderemos 

abordar e estudar os seguintes fatores da envolvente:   

 

OPORTUNIDADES: 

- Guimarães polariza uma área envolvente significativamente maior do que o concelho, 

gerando limiares de procura mais amplos (ex. Quadrilátero Cultural); 

- Procura significativa de eventos e Equipamentos culturais por diferentes públicos, 

quer em termos de faixa etária quer em termos de poder económico; 

- Concentração expressiva da oferta de atividades culturais e artísticas na cidade em 

2012 advinda da Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultural que poderá servir de 

alavanca para as iniciativas no futuro; 

- Aparecimento de Projetos culturais de iniciativa privada dinâmica e com efeitos de 

arrasto (ex. S. Mamede Centro de Artes e Espetáculo, Palácio Vila Flor); 

- Experiência da organização de eventos culturais com impacto local, nacional e 

internacional; 

- Realização de um número já significativo de eventos, mostras e concertos, que, apesar 

de dimensão reduzida, apresentam alguma continuidade; 
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- Número crescente de espaços e equipamentos culturais com diversas dimensões e 

vocações; 

- Património museológico, arqueológico e imaterial vasto, que atrai muitos visitantes 

nacionais e estrangeiros; 

- Número significativo de associações com um papel dinamizador e que preservam 

património imaterial da cidade, nomeadamente tradições e atividades emblemáticas da 

cultura popular vimaranense; 

- Novos espaços de criação, de experimentação, de ensaio e de partilha desenvolvidos 

no âmbito da CEC Guimarães 2012; 

- O turismo cultural está em crescimento acentuado bem como a oferta hoteleira na 

Cidade de Guimarães e região envolvente; 

- Crescente potencial de internacionalização gerado pelo recente sucesso de artistas 

portugueses em circuitos internacionais bem como na organização de grandes eventos 

em Portugal; 

- Reforço de relações em áreas culturais e artísticas com países lusófonos em franco 

crescimento económico; 

- Grande diversidade cultural potenciada pelas diversas comunidades migrantes e pelo 

crescente número de estudantes estrangeiros; 

- Realização de projetos com efeitos mobilizadores e de arrasto, como por exemplo a 

reabilitação da zona de Couros; 

 

AMEAÇAS: 

- Dificuldade em internacionalizar a criação e demais produtos culturais; 
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- Incipiente mobilidade internacional de artistas vimaranenses e profissionais do sector 

cultural; 

- Ausência de estratégia de comunicação do Castelo que resulta numa deficiente 

promoção da cidade, para além dos aspetos puramente turísticos, e numa incipiente 

divulgação da sua oferta cultural, que não atende aos diferentes públicos; 

- Falta de focagem estratégica e de continuidade de alguns projetos da organização; 

- Desconhecimento do passado e da(s) identidade(s) e símbolos da Cidade; 

- Confusão/indefinição das múltiplas marcas da Cidade; 

- Património imaterial e História oral pouco preservados e divulgados; 

- Ausência de formação contínua dos profissionais do setor e reduzidos níveis de 

exigência; 

- Insuficiente valorização, manutenção e aproveitamento do espaço público; 

- Guimarães não tem ainda espaço para desenvolver as suas competências cosmopolitas, 

apesar de ser reconhecidamente uma cidade hospitaleira, de trocas, de acolhimento, de 

visitantes e de residentes temporários; 

- Envelhecimento e esvaziamento populacional do centro da cidade; 

- Especulação imobiliária generalizada, que torna incomportável o preço dos espaços 

potencialmente indicados para as atividades culturais e artísticas; 

- Entendimento restrito das atividades artísticas por parte dos responsáveis políticos; 

- Vulnerabilidade significativa do sector cultural face à conjuntura económica, 

acentuada pela crise financeira de instituições tipicamente patrocinadoras e mecenas da 

cultura; 
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- Influência significativa da ação de outras políticas públicas, nomeadamente 

relacionadas com o urbanismo, habitação, mobilidade e educação, nas políticas 

culturais; 

- Deficiente cultura de exploração e valorização da propriedade intelectual; 

- Legislação relacionada com mecenato, patrocínio, propriedade intelectual e carreiras 

artísticas bem como legislação fiscal aplicada às atividades culturais e artísticas nem 

sempre benéficas ou estimuladoras; 

Depois do exposto acima, podemos concluir alguns pontos essenciais presentes no 

quadro seguinte 
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Forças Fraquezas 

 
 Valor intrínseco do monumento, valor 

Histórico/símbolo da nacionalidade / 

património nacional e da humanidade 

 

 Monumento sem atividade e iniciativa 

cultural; 

  Ausência de capacidade estratégia 

(Marketing); 

 Falta de atratividade ao nível das condições 

físicas do espaço e desajustado às 

necessidades atuais tendo em vista a 

informação, divulgação e sensibilização dos 

seus públicos: 

 Ausência de serviços básicos (WC); 

 Difícil mobilidade no interior; 

 Ausência de registo de entradas e saídas de 

visitantes; 

 Deficiente comunicação com o público; 

 Pouca qualificação técnica dos recursos 

humanos 
 

Oportunidades Ameaças 

 

 Localização – Guimarães património da 

humanidade/capital europeia da cultura 2012; 

cidade com procura turística e cultural de 

povos de todo o mundo; 

 Monte Latito – Espetáculos realizados e 

enquadramento natural e turístico com o 

Castelo, igreja S. Miguel e Paço Duques 

Bragança – espaço congregador do meio 

turístico envolvente; 

 Cooperação governamental com Museu 

Alberto Sampaio e parcerias em rede com 

Amigos do Castelo e outros museus da cidade 

(ex. Martins Sarmento); 

 Utilização de novas tecnologias de 

informação (conteúdos para Internet). 

 

 

 Vulnerabilidade do setor cultural face à 

conjuntura económica, acentuada pela crise 

financeira de instituições patrocinadoras e 

mecenas da cultura; 

 Atual situação de reavaliação económica 

pode colocar em causa parcerias com museus 

e castelos ao nível de exposições itinerantes 

temporárias. 

Quadro 9 – Resultado final da Análise SWOT ao Castelo de Guimarães, da autoria da própria. 

 

2.2. Enquadramento geográfico do Castelo 

O Castelo de Guimarães situa-se na cidade de Guimarães, no topo de uma colina 

arborizada e relvada denominada Monte Latito, Alpe Latito. Neste Monte, que é 

também a parte alta de Guimarães (Monte Latito) encontram-se três dos principais 
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monumentos da cidade: o Castelo de Guimarães, a Igreja de S. Miguel do Castelo e 

Paço dos Duques de Bragança. Trata-se de um espaço altamente turístico, com 

visitantes durante todo o ano e oriundos dos mais variados países, tais como da 

América, vindos dos EUA, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, essencialmente; de África 

essencialmente África do Sul; da Europa, Espanha, França Inglaterra, Alemanha, Itália, 

Bélgica Holanda, Escócia, Irlanda, República Checa, Rússia; da Ásia, China, Japão e 

muito pouco a Coreia; da Austrália e Nova Zelândia também temos alguns visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 – O Castelo de Guimarães, numa fotografia da autoria de Mário Rodrigues 

 

Inicialmente construído com objetivo de defesa do Mosteiro de Santa Maria e da 

população residente na região, o Castelo de Guimarães é hoje um monumento de 

excelência, com elevada carga histórica nacional e local e um dos monumentos mais 

visitados em Guimarães. O Castelo de Guimarães, tal como acontece com a Igreja de S. 
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Miguel do Castelo, é um serviço dependente do Estado Português, em 2012 Secretaria 

de Estado da Cultura, e tem no Paço dos Duques a entidade gestora do espaço. 

O Castelo de Guimarães é, talvez, o castelo mais emblemático da História de Portugal 

uma vez que é o que mais se encontra associado a alguns momentos essenciais da 

fundação da nacionalidade. Contudo, e apesar da sua inquestionável importância, este é 

um castelo muito pouco estudado.
76

 Sabe-se que se trata de um castelo de iniciativa 

condal, uma vontade/necessidade pela Condessa Mumadona Dias, construído no séc. X, 

mas sabe-se, fruto de alguns estudos efetuados, que se trata de um castelo que passou 

por várias fases de construção até ao edificado atual. Esses estudos são, tal como refere 

o Mário Barroca são, de facto, muito insuficientes.
77

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 - O Castelo de Guimarães, numa fotografia na autoria de Mário Rodrigues 

 

                                                           
76

 BARROCA, Mário. Revista Patrimónia, Identidade, Ciências Sociais e Fruição Cultural, Revista 

Quadrimestral – Nº1 – Outubro de 1996. 
77

 Opinião defendida pelo Professor Mário Barroca, Docente da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e que pode ser consultada no artigo BARROCA, Mário. Revista Patrimónia, Identidade, Ciências 

Sociais e Fruição Cultural, Revista Quadrimestral – Nº1 – Outubro de 1996. 
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Como dizíamos, o Monte Latito é composto por um conjunto edificado que inclui a 

Igreja de S. Miguel do Castelo e o Paço dos Duques de Bragança, todos classificados 

como Monumento Nacional (1910) e dentro da área Património da Humanidade (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planta 1 – Planta do Monte Latito
78

 onde se encontram os três monumentos: Castelo de Guimarães, 

Igreja de S. Miguel, Paço dos Duques de Bragança. Planta disponível no sítio oficial do Paço dos Duques 

de Bragança:  

 

Vejamos alguma informação relativa aos dois outros monumentos que compõem o 

conjunto, cuja entidade gestora responsável é o Paço dos Duques. 

 

o A Igreja de S. Miguel do Castelo 

                                                           
78 Informação disponível em http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-

BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-

PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-

ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1

&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=

105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120 

http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120
http://www.google.pt/imgres?um=1&hl=pt-BR&sa=N&tbo=d&biw=1261&bih=616&tbm=isch&tbnid=2mcS5bI1pzLchM:&imgrefurl=http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/emfoco/not/ContentDetail.aspx%3Fid%3D471&docid=6CqdLAqCQTg_vM&imgurl=http://pduques.imc-ip.pt/Data/ContentImages/PacoDuques/EmFoco/Noticias/Mapa.gif&w=885&h=331&ei=ALr9UK2bJ5GwhAfE74GQDA&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=382&dur=1554&hovh=137&hovw=367&tx=165&ty=142&sig=104320365805422870370&page=1&tbnh=105&tbnw=256&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:120
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“A Igreja de S. Miguel do Castelo é uma igreja românica onde, segundo a tradição, D. 

Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal foi batizado. Sagrada em 1239, foi Capela 

Real e Igreja Paroquial da Freguesia de S. Miguel do Castelo até 1870, tendo sido 

desafeta ao culto nesta altura, devido ao seu estado de ruína. Em 1875 foi reafecta ao 

culto e um ano antes reposicionado o antigo arco triunfal, a mando do Prior da 

Colegiada. Sofreu restauros entre os anos 1874 e 1936. Habitualmente não se encontra 

aberta ao culto mas, por vezes nela se realizam celebrações religiosas. Trata-se de uma 

estrutura sóbria, pequena, de grande simplicidade decorativa, de cantaria granítica 

aparelhada, nua. Possui uma só nave com corpo e capela-mor retangulares e cobertura 

em madeira, com asnas decoradas. O interior apresenta conjunto notável de lápides 

tumulares com motivos guerreiros – espada, arco e flecha – e religiosos – Cruz de 

Malta- Apresenta portal singelo, tímpano liso e duas fiadas de cachorros ornamentam as 

suas cornijas. Encima esta igreja uma cruz de pedra trilobada. Algumas frestas abertas 

no granito deixam entrar uma ténue luz para o interior, onde encontramos uma escultura 

em madeira policromada representando S. Miguel, o patrono da igreja, e uma escultura 

representando a Virgem com o Menino, em calcário policromado. A Igreja de S. Miguel 

do Castelo é Monumento Nacional desde 1910.”
79
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 Informação retirada do site oficial do Paço dos Duques de Bragança, entidade gestora do Castelo de 

Guimarães. Ver em http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/ism/histism/ContentDetail.aspx 

http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/ism/histism/ContentDetail.aspx
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Fotografia 3 – Igreja de S. Miguel do Castelo
80

, numa fotografia disponível no sítio oficia do Paço dos 

Duques de Bragança. 

 

o Paço dos Duques de Bragança 

“O Paço dos Duques de Bragança de Guimarães foi mandado construir no século XV 

por D. Afonso, (filho ilegítimo do rei D. João I e de D. Inês Pires Esteves), 1º Duque da 

Casa de Bragança e 8º Conde de Barcelos, por altura do seu segundo casamento com D. 

Constança de Noronha (filha de D. Afonso, Conde de Gijón e Noronha e D. Isabel, 

Senhora de Viseu). Essencialmente habitado durante o século XV assistiu-se nas 

centúrias seguintes a um progressivo abandono e a uma consequente ruína, motivados 

por fatores políticos e económicos, que se foi agravando até ao século XX. Entre 1937 e 

1959 realizou-se uma ampla e complexa intervenção de reconstrução executada a partir 

de um projeto da responsabilidade do arquiteto Rogério de Azevedo. Paralelamente 

procedeu-se à aquisição do recheio atual, composto por peças de arte datadas, 

essencialmente, dos séculos XVII e XVIII. Elevado a Monumento Nacional desde 1910, 

ou seja, ainda antes da sua reconstrução, o Paço dos Duques de Bragança de Guimarães 

é atualmente um serviço dependente do Instituto dos Museus e da Conservação (IMC) e 

integra o Museu (1º piso), uma ala destinada à Presidência da República, residência 

Oficial da Presidência da Republica no Norte do País (fachada principal, 2º piso) e uma 

vasta área vocacionada para diversas iniciativas culturais, nomeadamente a exposições 

temporárias (no rés do chão). O Paço dos Duques de Bragança de Guimarães é um dos 

Palácios Nacionais mais visitados por portugueses e estrangeiros.”
81
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  Disponível em http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/ism/galism/ContentDetail.aspx 
81

 Informação retirada do sítio oficial do Paço dos Duques de Bragança em http://pduques.imc-ip.pt/pt-

PT/Paco_Duques/ContentDetail.aspx 

http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/ism/galism/ContentDetail.aspx
http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/Paco_Duques/ContentDetail.aspx
http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/Paco_Duques/ContentDetail.aspx
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Fotografia 4 – Perspetiva do Paço dos Duques de Bragança
82

 

 

2.3. Enquadramento Legal do Castelo 

De acordo com o Diário da República, 1.ª série — N.º 102 — 25 de maio de 2012
83

 o 

conjunto edificado do Monte Latito, composto por Castelo de Guimarães, Igreja de S. 

Miguel do Castelo e Paço dos Duques de Bragança, deixa de pertencer ao Instituto dos 

Museus e da Conservação para passar a ficar sob a alçada da Direção Regional de 

Cultura do Norte. Esta alteração realiza-se no âmbito do Compromisso Eficiência, do 

XIX Governo Constitucional que determina as linhas gerais do Plano de Redução e 

Melhoria da Administração Central (PREMAC), com vista uma nova fase da Reforma 

da Administração Pública em Portugal. Este Compromisso de Eficiência diz a lei, 

acontece no sentido de a tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos e 

para cumprir os objetivos de redução da despesa pública a que o País está vinculado, 

sendo esta ação crucial no processo de modernização e de otimização do funcionamento 

da Administração Pública. 
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 Registo fotográfico disponível em http://pduques.imc-ip.pt/pt-

PT/Paco_Duques/galimagpd/ContentDetail.aspx 
83

 Este diploma legal encontra-se disponível para consulta em www.culturanorte.pt 

http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/Paco_Duques/galimagpd/ContentDetail.aspx
http://pduques.imc-ip.pt/pt-PT/Paco_Duques/galimagpd/ContentDetail.aspx
http://www.culturanorte.pt/
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Fotografia 5 – Perspetiva aérea do Castelo de Guimarães
84

 

 

2.4. Enquadramento Técnico do Castelo  

O Castelo de Guimarães tem a categoria de Monumento e a nível de proteção posiciona-

se enquanto MN - Monumento Nacional pelo Decreto 27-08-1908, DG, nº 199 de 05 

Setembro 1908 pelo Decreto 16-06-1910, DG, nº 136 de 23 Junho 1910, enquanto Zona 

Especial de Proteção pela Portaria, DG, 2ª Série, nº 170 de 23 Julho 1955 e encontra-se 

incluído no Centro Histórico de Guimarães (v. PT010308340101), Património Cultural 

da Humanidade classificado pela UNESCO em 2001. A sua utilização inicial era 

militar, Castelo e atualmente tem uma utilização turística, com abertura ao público todos 

os dias, da semana entre as 10 horas e as 18 horas, sendo a última entrada às 17.30h e 

fechando apenas nos feriados 1 Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 Maio e 25 Dezembro. A 

entrada é grátis, sendo paga apenas a entrada na Torre de Menagem, encontrando-se os 

preços apresentados neste trabalho no Quadro10 deste trabalho. 

 

2.5. Quem visita o Castelo de Guimarães 

                                                           
84

 Fotografia disponível para consulta em: 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1060 

 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1060
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O Castelo de Guimarães é um monumento nacional que tem considerável dificuldade 

em estabelecer comunicação com os seus públicos. Trata-se de um espaço único, com 

elevado valor histórico, profundamente ligado à fundação da nacionalidade portuguesa 

e, consequentemente, muito visitado, quer por portugueses, quer por estrangeiros. Os 

grupos escolares são também em elevado número. Estes visitam o Monte Latito com a 

vontade imensa de ver o Castelo de Guimarães por ser o tipo de construção que povoa o 

seu imaginário. Procuram o castelo por onde “andou” D. Afonso Henriques, um herói, 

para eles à séria, de quem falam com uma expressividade quase única. São, sobretudo, 

crianças do 1º ciclo, oriundas de todos os pontos do país, que fazem o passeio escolar 

anual e que, habitualmente, incluem Guimarães no percurso de visita para conhecer o 

Castelo. É, habitualmente, no 4º ano que abordam a temática da Fundação da 

Nacionalidade. As crianças do 5º e 6º ano são menos frequentadoras deste espaço, em 

comparação com os do 1º ciclo, mas são-no ainda assim, em grande número. À medida 

que a escolaridade vai subindo, o número de visitas vai diminuindo, isto é, os alunos do 

secundário são em muito menor número que os do 1º e 2º ciclo. 

Seguem-se os visitantes em geral, quer adultos a título individual, em grupo ou em 

famílias, os nacionais e os estrangeiros, a compor esta panóplia. Os turistas nacionais 

visitam este monumento através de visitas organizadas do tipo excursão, e vêm de 

vários pontos do país. Muitas destas visitas são preparadas pelas Juntas de 

Freguesia/Centros de Dia que frequentam e através das Câmaras Municipais. Há grupos 

criados por colegas de trabalho, em viagens de confraternização, há os grupos de 

amigos, etc., há ainda o visitante individual, o casal, e as famílias. Finalmente há os 

grupos, mais estrangeiros que nacionais, com visitas organizadas por agências de 

viagem e que são provenientes dos mais diversos países. 

Os dados de que dispomos neste momento, para tomar conhecimento daqueles que 

visitam o Castelo de Guimarães, tanto em número quanto em termos de país de origem 

são deveras escassos. A entrada no Castelo de Guimarães é gratuita. Não se conhece o 

número total de entradas no Castelo, quantos são os visitantes nacionais e quantos são 

os estrangeiros, quantos são crianças e quantos são adultos. Apenas é contabilizado o 

número de visitantes que adquire bilhete para visitar o adarve da Torre de Menagem. 
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Esses bilhetes de entrada dividem-se nos moldes que o quadro da página seguinte nos 

mostra: 

 

 

Designação do bilhete 

 

Destinatários 

Bilhete normal – 1,5€ Entre 18 e 65 anos 

Bilhete Cartão jovem – 0,60 € Portador do cartão 

Bilhete Sénior – 0,75 € Mais de 65 anos 

Bilhete grátis Crianças entre os zero e os 14 anos 

Quadro 10 – Tabela de preços de entrada na Torre de Menagem do Castelo de Guimarães 

 

Nos Anexos deste trabalho apresentamos os dados referentes às entradas no Paço dos 

Duques e na Torre de Menagem e no Castelo. Mediante os resultados que constam 

desse quadro e que resultam de uma recolha efetuada junto da Instituição Paço do 

Duques de Bragança, no sentido da aplicação da Análise SWOT ao monumento em 

estudo, o Castelo de Guimarães, permite-nos identificar, de uma forma sistemática, os 

atributos e as condições externas e o impacto que a obtenção deste tipo de informação 

poderá ter na prossecução de determinados objetivos, neste caso na definição das 

estratégias para o Serviço Educativo no Castelo de Guimarães.  

A relação existente entre os resultados das entradas no Paço dos Duques e da Torre de 

Menagem do Castelo permite-nos concluir que o Castelo de Guimarães tem um vasto 

trabalho a efetuar ao nível da atratividade, através da implementação de atividades 

culturais ao nível do Serviço Educativo. Devemos salvaguardar que os registos que se 

aplicam ao Castelo, apenas se referem, não ao monumento total mas correspondem 

apenas à entrada na Torre de Menagem, pelo que será de todo pertinente obter no futuro 

mecanismos de controlo, logo à entrada do referido monumento, elemento fundamental 

de articulação com as condições de entrada via Paço dos Duques de Bragança e com as 

capacidades intrínsecas do próprio castelo. 
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 É nesta perspetiva que os valores totais evidenciados no quadro apresentado, e que de 

uma forma geral, mantêm-se numa média constante ao longo da década, que poderemos 

encontrar os Pontos Fortes/Forças, que são as vantagens internas que o Castelo tem em 

relação aos principais monumentos de Guimarães e do País, assim como os Pontos 

Fracos/Fraquezas, nomeadamente as desvantagens internas do Castelo em relação aos 

restantes monumentos.  

Os resultados obtidos também nos permitem consciencializar para a importância da 

envolvente ao Castelo, quer seja ao nível da envolvente específica (Monte Latito) ou da 

envolvente global (Cidade de Guimarães). Assim, verifica-se um valor significativo de 

visitas em 2002, após a atribuição à zona histórica da cidade de Guimarães do estatuto 

de Património da Humanidade (Dezembro de 2001), assim como o facto de até a Agosto 

do presente ano de 2012, em que Guimarães é a Capital Europeia da Cultura, haver mais 

entradas do que em qualquer ano completo na última década. 

Restará no futuro analisar, através da uma triagem com resultados complementares, 

cada um destes visitantes/utentes/consumidores, ou seja, caracterizar com o maior grau 

de profundidade cada segmento de mercado/novos públicos e novos espaços 

educativos/culturais. Identificar quais as suas características, hábitos, atributos mais 

valorizados no ato da visita ou da ação educativa/cultural, e/ou compra, através de uma 

análise que deverá resultar de um trabalho interno junto da equipa de trabalho do museu 

e do serviço educativo. 

A análise destes resultados integrados numa avaliação e planeamento SWOT, permitirá 

abordar, para além do volume de entradas/visitas e quota de mercado (proporção com 

outros espaços culturais), a evolução das performances quantitativas 

(iniciativas/eventos) e qualitativas (organização e assertividade da atividade), aceitação 

das iniciativas de serviço educativo no público-alvo e eventual evolução de atratividade 

de novos públicos, análise dos custos e da rendibilidade dos diferentes 

eventos/iniciativas, relação preço/qualidade da loja de venda de artigos/peças de 

promoção turística da instituição/museu /cidade/região/país, preço/valor de entrada em 

relação a outros museus e espaços culturais, aceitação dos preços pelos visitantes, 

perceção dos utentes/visitantes face aos preços estipulados pela organização, 

comunicação e imagem da organização/instituição, efeito da instituição/monumento na 
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imagem dos produtos promocionais de venda, ou até mesmo nos modelos de atuação e 

implementação do Serviço Educativo. 

Estes dados são muito limitados uma vez que não espelham todas as entradas no castelo 

mas apenas os bilhetes comprados para visitar o adarve da Torre de Menagem. Por isso, 

representa apenas uma percentagem daqueles que, na realidade, decidem visitar o 

Castelo. Deste conjunto apresentado, também não nos é possível conhecer quais são 

visitantes nacionais e quais os visitantes estrangeiros, uma vez que, no momento da 

compra dos bilhetes não é feita essa distinção. O número de entradas no Castelo de 

Guimarães resulta de uma estimativa. A prática corrente é partir do princípio de que, 

quem visita o Paço dos Duques, também visita o Castelo de Guimarães e a Igreja de S. 

Miguel do Castelo, pois são os três monumentos que se encontram na mesma área 

turística, o Monte Latito. Na bilheteira do Paço dos Duques é possível fazer a seleção 

dos visitantes estrangeiros e nacionais. Dentro do grupo estrangeiro, os países que se 

encontram disponíveis para selecionar são: EUA, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, 

Itália, Alemanha, Rússia, Japão, incluindo uma opção designada por “outros”, onde se 

colocam todos aqueles que não pertencem ao rol antes referenciado. Contudo, os 

técnicos que se encontram na bilheteira do Paço dos Duques conseguem verificar a 

grande diversidade dos países de origem dos visitantes (uma vez que questionam o 

visitante sobre o seu país de origem para selecionar a célula adequada) e que se 

encontram fora deste conjunto disponibilizado pelo programa de informática da 

bilhética. De facto, é nesta abordagem que verificamos que são muito diversos os países 

de origem dos visitantes do Paço dos Duques e consequentemente do Monte Latito, 

onde se encontra o Castelo de Guimarães. Vejamos alguns exemplos: América do Norte 

(EUA e Canadá); América do Sul (Brasil, Chile, Argentina); Europa (Espanha, França, 

Bélgica, Inglaterra, Irlanda, Republica Checa, Noruega, Islândia, Grécia, Holanda, 

Macedónia, Turquia), África (África do Sul), Ásia (China, Japão, Coreia do Sul). Como 

se pode verificar, apesar de não registados oficialmente, os países de origem dos 

visitantes do Monte Latito são muito diversos e são, também, uma mais-valia para este 

espaço turístico. O Castelo de Guimarães, enquanto parte integrante deste conjunto 

edificado é, com vemos, visitado por comunidades provenientes do mundo inteiro. 

Visitado, filmado, fotografado, etc., no fundo, sentido por pessoas oriundas de todo o 

mundo. Este pormenor é relevante, quer para o estatuto que o Castelo de Guimarães 
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tem, quer também para a responsabilidade que isso acarreta em termos de comunicação 

e no conforto a criar aos seus visitantes, confere-lhe um estatuto universal. E isso tem as 

suas exigências. Exigências no que respeita ao conforto, ao bem-estar, etc., mas, 

sobretudo, no que respeita à comunicação do próprio monumento para com todos os 

visitantes, nacionais ou estrangeiros, adultos ou crianças. Hoje, as novas exigências dos 

espaços culturais modernos são bem mais que apenas a estrutura do edifício para 

mostrar. O mundo contemporâneo é um mundo cultural em movimento e que vê na 

comunicação a base das sociedades enquanto um processo de partilha geral e 

individualizado. A comunicação é a capacidade que um indivíduo tem de transmitir as 

suas ideias/sentimentos de outros indivíduos ou grupos e a capacidade de receber, em 

retorno, as ideias/sentimentos a outros grupos de indivíduos. Para existir essa 

comunicação é necessário existir um emissor, isto é, alguém que fale, escreva, que tenha 

algo a dizer. É necessário existir uma mensagem como meio de expressão daquilo que 

se quer dizer. Essa mensagem pode ser escrita ou falada, mas urge ser recebida, 

precisando, para que isso aconteça, ser percebida. O emissor deve, portanto, ajustar a 

sua linguagem ao recetor de forma a ser compreendido, criar ambientes de estímulo à 

promoção da aprendizagem e, assim, desenhar os pontos de encontro entre culturas. É 

este um dos exercícios de cidadania e de serviço público, que se exige a um espaço com 

caráter universal, com é o Castelo de Guimarães. 
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Capítulo 3 – Propostas para Serviços Educativos no contexto 

do Castelo de Guimarães 
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“A imaginação da matéria: Mas a terra natal é menos uma extensão que uma matéria; é um 

granito ou uma terra, um vento ou uma seca, uma água ou uma luz. É nela que materializamos 

os nossos devaneios; é por ela que o nosso sonho adquire a sua exata substância; é a ela que 

pedimos a nossa cor fundamental” 

 

In L´Eau et les rêves, da autoria de Gaston Bachelard, publicado em 1942 

 

BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos.  

Tradução de António de Pádua Danesi, São Paulo, Martins Fontes, 2002 
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3.1 Apresentação 

 

Vimos no Capítulo 1 alguns pontos essenciais relativos ao conceito de monumento, da 

sua evolução, de identidade cultural, de espaços de memória coletiva e de que, as 

comunidades valorizam esses espaços porque, de um modo geral, os protegem; Vimos 

também que a legislação, no que respeita a proteção do património, existe em Portugal e 

desde há muito tempo, nomeadamente desde o reinado de D. Afonso III (não como 

proteção do património mas enquanto forma de reabilitação para utilização, que 

propriamente por questões de proteção patrimonial) e D. João V enquanto protetor 

efetivo da ”antiguidade”; Abordámos questões associadas aos museus, enquanto 

espaços em permanente evolução, na sua definição, no seu campo de ação e nas 

expectativas e que são um conceito aberto que evoluiu desde o gabinete de curiosidades, 

fechado, limitado quanto ao usufruto até ao museu público, consciente da sua 

importância, enquanto um espaço cultural de excelência de aprendizagem e de 

conhecimento; Vimos que o campo de ação dos Serviços Educativos dos museus e d e 

de outros espaços culturais também acompanhou a evolução do conceito de museu, e 

procura alcançar uma nova relação com todos os públicos, reais e potenciais, criando, 

para isso, novos programas e novas estratégias, tornando-se instituições democráticas, 

inclusivas e justificando a sua existência e reforçando o seu papel essencial nas 

sociedades. Vimos finalmente que, do diálogo construído através da descoberta dos 

objetos, dos espaços e da interpretação, resulta uma experiência que se transforma numa 

aprendizagem duradoura e criadora de memórias conjuntas. 

No Capítulo 2 deste trabalho, realizámos uma Análise SWOT ao Castelo de Guimarães. 

Trata-se de uma ferramenta pouco utilizada na área cultural, mas que atesta a larga 

abrangência do seu campo de ação quando aplicada à museologia, pois permitiu-nos 

aferir os pontos fortes e fracos, e identificar as oportunidades e as ameaças, neste caso, 

aplicado ao Castelo de Guimarães.  

Finalmente, no Capítulo 3 é apresentado um conjunto de Propostas de Serviço 

Educativo para aplicar ao Castelo de Guimarães. São propostas diversificadas nos seus 

conteúdos materiais, com diferentes abordagens, mas semelhantes nos dois objetivos 

essenciais que são: criar mecanismos que contribuam para que o Castelo comunique de 

forma eficaz com os seus públicos, reais e potenciais e dar a conhecer o património 
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local e nacional. Este conjunto de propostas são facilmente realizáveis, têm um baixo 

custo de produção e podem ser realizadas e atualizadas, sempre que se verifique ser 

necessário, pelos técnicos da entidade gestora do monumento. São um total de nove 

propostas. Na Proposta 1 são elaborados os conteúdos para servir de apoio aos técnicos 

dos serviços para o desenvolvimento da visita orientada ao monumento. A Proposta 2 

consiste na criação de um Roteiro escrito para descoberta dos monumentos do Monte 

Latito, Castelo, Igreja de S. Miguel e Paço dos Duques, os três monumentos que 

compõem o património edificado desta colina e que corresponde a uma das áreas mais 

visitadas em Guimarães. A Proposta 3 consiste na criação de uma história infantil sobre 

o Castelo de Guimarães dedicada, não só aos mais novos, mas também às famílias e 

ainda aos grupos escolares. A Proposta 4, ainda, a elaboração de conteúdos para 

divulgação no sítio oficial da entidade gestora do Castelo, compostos por imagens com 

legenda e ainda com gravação áudio. A Proposta 5 consiste numa recriação histórica 

que tem como personagem principal a fundadora do primeiro Castelo, e que foi, 

também, fundadora de Guimarães, a Condessa Mumadona Dias. Uma exposição 

temporária de fotografia efetuada no séc. XIX é a Proposta 6 e a Proposta 7 consiste 

numa exposição permanente que, recorrendo aos conteúdos criados sobre a história da 

evolução do monumento em estudo, baseia-se na criação de vídeo permanente para 

figurar na entrada principal do Castelo. A Proposta 8 é uma visita diferente ao Castelo 

de Guimarães que passa pela visita do Castelo à Escola e posteriormente a realização da 

visita da Escola ao Castelo. Finalmente, a Proposta 9 que vai ao encontro destes 

visitantes pois tem como objetivo a criação de meios de orientação no Monte Latito, as 

designadas placas de orientação com indicação do património edificado e o património 

natural, fauna e flora locais.   

 

3.2 As Propostas 

 

 Proposta 1  

Nome da atividade: Elaboração de conteúdos para visita orientada ao Castelo de 

Guimarães. 
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Conteúdos para visita orientada ao Castelo de Guimarães - exemplo 

 

Receção  

Sejam bem-vindos ao Castelo de Guimarães! 

Estamos perante o Castelo mais ligado à fundação da nacionalidade portuguesa, um dos 

monumentos mais importantes de Guimarães e do país, visitado por pessoas de todo o mundo. 

Encontra-se situado no alto da Colina Sagrada, também designada de Monte Latito, espaço que 

inclui ainda a Igreja de S. Miguel e o Paço dos Duques de Bragança.  

Este castelo existe há vários séculos, tem uma história muito longa, e hoje, nesta visita 

orientada, vamos ficar a conhecê-la. 

 

Antes de começarmos a falar sobre o Castelo de Guimarães, será necessário falarmos 

sobre os primeiros Castelos: É muito difícil localizar, no espaço e no tempo, o momento exato 

em que começaram a surgir os castelos. Sabemos que, já nos finais do séc. X e durante séc. XI, 

existia uma rede densa destas estruturas, na sua maioria fruto da iniciativa das populações 

locais. É igualmente muito difícil caracterizar estas primeiras estruturas defensivas: sabemos 

que eram estruturas muito rudimentares, com muros incipientes que aproveitariam a facilidade 

concedida pela morfologia do terreno; localizavam-se em pontos elevados que facilitavam o 

campo de visão, erguiam-se junto a cursos de água e teriam espaços muito reduzidos, para 

facilitarem a defesa e minorar os custos de produção. Sabemos também que, nesta fase inicial, 

os castelos não tinham, por exemplo, torres de menagem. Os castelos construíam-se em 

contextos histórico-militares instáveis e, por isso, tinham papel fundamental de defesa, e tinham 

em conta a morfologia do território e acessos existentes. 

Atualmente, podemos dizer que não existem castelos puros, quer dizer, castelos que sejam 

exatamente iguais àquilo que eram no tempo da sua primeira construção. Podem existir castelos 

com características predominantes de uma época mais recente e, ao mesmo tempo, persistir 

neles elementos mais antigos ou terem-lhe sido acrescentados outros ainda mais modernos. Por 

isso, também não se encontram dois castelos iguais. 

Os castelos ganharam mais consistência durante o processo da Reconquista Cristã que foi feita, 

tal como sabemos, de avanços e recuos constantes. Os tempos da reconquista foram tempos de 

instabilidade, e por isso, os castelos tinham um papel fundamental na defesa das zonas 

conquistadas e tornaram-se fundamentais para a fixação de gentes. Os castelos eram, por isso, 

agentes fortes dinamizadores e motores de desenvolvimento das regiões. 
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Ao longo de todo o processo evolutivo, os castelos sofreram variadas influências, sobretudo 

muçulmana, mas também trazidas pelos cruzados dos vários reinos europeus.  

 

O Castelo de Guimarães: O Castelo de Guimarães é hoje um monumento que reflete a 

evolução dos tempos e dos conceitos de cada época e das necessidades sentidas em cada 

momento. De facto, desde o séc. X, altura em que foi sentida a necessidade de construir uma 

fortaleza nesta região, até ao séc. XXI, muitas foram as mudanças de contexto social, politico e 

militar, e por isso, de defesa, e muitas foram as alterações à fisionomia da estrutura. Isto leva-

nos a concluir que este castelo, à semelhança de muitos outros, teve modificações ao longo do 

tempo e que, por isso, não nos encontramos perante a estrutura do séc. X.  

 

São várias as fases de construção do Castelo de Guimarães: Fase Condal, Fase I, Fase II, Fase 

III, Fase Senhorial séc. XV-XVI, abandono e restauro. 

 

A Fase Condal – 1º Condado Portucalense 

A fundação do Castelo de Guimarães reporta-se ao 1º Condado Portucalense, iniciado por 

Vímara Peres. Em meados do séc. X a Condessa D. Mumadona Dias e seu marido, 

Hermenegildo Gonçalves, Conde de Tui, casam e têm vários filhos. Mais tarde, depois de 

enviuvar, esta condessa torna-se numa das senhoras mais poderosas do noroeste peninsular e 

decide mandar construir dois edifícios muito importantes em Vimaranes: o Mosteiro de Santa 

Maria e do Salvador (por volta do ano de 950), na parte baixa de Vimaranes e, na parte alta do 

mesmo território, um castelo, denominado Castelo de S. Mamede (entre os anos 950 e 957).  

Por ter sido um castelo de iniciativa de uma Condessa, da Condessa Mumadona Dias, designa-

se esta fase de Fase Condal. 

Hoje em dia, não existem vestígios do castelo que D. Mumadona Dias mandou erguer, pois não 

sobreviveu no tempo.  

Esta Fase Condal reporta-se, como vimos, à época da Condessa Mumadona. Esta construção do 

Castelo foi necessária para defender o Mosteiro de Santa Maria e do Salvador e a população 

que, entretanto, se foram fixando nesta região. Esta terra era fortemente atacada pelos 

Muçulmanos, que habitavam territórios a sul de Coimbra, e pelos Normandos, vindos das zonas 

mais frias do norte da Europa.  
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Não se tem conhecimento da data exata da construção deste castelo de D. Mumadona mas sabe-

se que terá sido erguido entre 950 e 957. A primeira referência ao castelo é dado por um 

diploma de 8 de Junho de 957 e que refere o Mosteiro de Guimarães como estando na base do 

Castelo do Monte Latito. Este documento não se refere à fundação do castelo mas antes nos 

cede uma imagem de estrutura defensiva, já erguida e em funcionamento. Concluindo, 950 é o 

ano em que do último documento do Mosteiro que não refere o Castelo e 957, o ano do primeiro 

a faze-lo. 

A expressão utilizada neste documento de 8 de Junho de 957, diz-nos que o mosteiro se 

localizava “ad radices Montis Latito”, uma expressão típica da época e que nos evidencia uma 

relação de dependência militar e não tanto uma relação topográfica. O documento pretende 

indicar que o Mosteiro se encontrava sob a proteção do castelo. 

Mais tarde, em 959, o Mosteiro volta a ser referido como estando sob a dependência do castelo 

do Monte Latito. Uma década mais tarde, em 968, voltamos a encontrar uma referência 

documental que se revela de grande importância para a história do Castelo pois é aquele que 

entrega ao cenóbio de Guimarães o Castelo de S. Mamede, declarando que o fundara para 

salvaguardar o Mosteiro das ameaças dos “gentios”. 

O Castelo de Guimarães constitui, deste modo, um dos primeiros testemunhos de um castelo de 

iniciativa condal e também o mais remoto exemplo de uma estrutura castelar construída para 

proteção de um mosteiro. 

Hoje não subsistem vestígios dessa época. Tanto quanto é possível saber, esta estrutura militar 

deveria aproveitar os diversos afloramentos graníticos que hoje ainda são perceptíveis no 

castelo, integrando-os num circuito muralhado e minorizando o esforço da construção. É 

possível que se tenham efetuado desaterros e corte de pedra de forma a acentuar as diferenças de 

cota. Não é forçoso ainda que essa estrutura fosse pétrea, podendo ter incorporado ouros 

materiais, tais como a madeira. O circuito muralhado evitaria ângulos e inflexões bruscas e 

optaria por uma planta de traçado ovalado. Nada se sabe sobre eventuais estruturas erguidas no 

interior e o pátio teria, muito certamente, dimensões exíguas.  

Não é possível saber por quanto tempo sobreviveu esta estrutura militar, até porque estes 

primeiros tempos estão deficientemente tratados nos documentos da época. Pensa-se ser 

possível que o castelo de Guimarães se encontrasse no itinerário dos exércitos muçulmanos que 

passaram por Guimarães de onde seguiram para Braga e Santiago.  

 



 84 

 

FASE I – 2ª metade do séc. XI 

Estamos perante testemunhos do Castelo de Guimarães do tempo do conde D. Henrique e D. 

Teresa de Leão. O Castelo terá sido por eles remodelado (se é que do castelo condal ainda 

sobreviveram vestígios, não se sabe ao certo) e a Carta de Foral concedida em 1096 aos 

moradores de Guimarães, revelam o empenho que os Condes tinham por Guimarães, fruto da 

importância estratégica e económica que a Vila desempenhava no quadro do Condado 

Portucalense.  

Os sinais mais fáceis de visualizar, de uma fase mais antiga existente no Castelo, encontram-se 

em quase toda a fachada Nascente, ao nível dos alicerces e das primeiras fiadas de silhares. 

Uma porção de muro que revela não só uma técnica construtiva diferente das fases seguintes 

mas também uma opção por uma planta distinta da que hoje ali podemos observar. Esta Fase I 

não atinge as extremidades do castelo revelando que as soluções angulosas que rematam essas 

zonas do castelo não existiam, devendo nestes primeiros tempos optar por soluções 

arredondadas.  

Os testemunhos mais antigos desta fase remota do Castelo de Guimarães encontram-se 

repartidos por algumas zonas distintas e ajudam a definir uma estrutura castelar que teria um 

perímetro sensivelmente idêntico ao que hoje podemos encontrar.  

1) Na Porta lado Nascente, porta virada para a zona exterior, encontramos ao nível 

dos alicerces e das primeiras fiadas de silhares, uma porção de muro que revela uma 

técnica construtiva diferente das fases seguintes e a opção por uma planta distinta da 

de hoje. Estes testemunhos chegam a atingir as cinco primeiras fiadas ao longo de 

quase toda a fachada Nascente do castelo.  

2) Continuam para Sul, criando uma larga sapata na zona da porta de entrada, com 

uma planta arqueada e com uma solução escalonada. Depois, um pouco mais para 

sul voltam a recuar, passando a acompanhar de perto a prumada dos muros atuais, 

um pouco afastado deles, até que são absorvidos pela muralha atual um pouco antes 

do Torreão Sul do Castelo. 

3) Na face virada a Poente, encontramos uma pequena porção de muro antigo com 

características semelhantes. Este segundo troço nasce junto dos grandes 

afloramentos a norte do Torreão Sul e morre no Torreão da Forca, numa extensão 
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visível de quase 14metros. 

 

4) No pequeno espaço compreendido entre a Torre da Porta de entrada voltada à 

cidade a Torre Noroeste do castelo, voltamos a encontrar uma fase com aparelho 

construtivo semelhante, alcandorada no alto dos batólitos graníticos que, nesta zona 

atingem cotas mais elevadas. 

 

FASE II – séc. XII.  

Esta fase mostra-nos um aparelho de construção semelhante ao que nos acostumamos a 

encontrar em muitos castelos portugueses. Trata-se de um aparelho de construção românico, 

com silhares de menores dimensões que os da Fase1, esquadriados e organizados de forma 

pseudo-isódoma, o que significa que os silhares de cada fiada respeitam a mesma altura, 

podendo existir pequenas diferenças de altura entre as diversas fiadas.  

Esta Fase II percorre todo o perímetro muralhado do castelo e não existe nos Torreões nem na 

Torre de Menagem, mas apresenta a planta atual, em forma de escudo, definida com pátio de 

espaço sub-triangular, com a parede Norte reta, e os muros Oeste e Este arqueados rematados 

em ângulo do lado sul. 

Os castelos desta época são sobretudo castelos erguidos para resistir a longos cercos, 

assumindo, este tipo de castelo, uma postura de defesa passiva. Os muros são mais espessos e 

altos e existe a capacidade de armazenar água, o que funciona como excelente apoio em caso de 

cerco. As muralhas dos castelos desta fase poderiam apresentar adarve ou caminho de ronda. Já 

era conhecido o hurdício, por influência dos Templários, sendo o mais antigo em Portugal o 

hurdício do Castelo de Longroiva, datado de 1174.   

  

 

FASE III – D. Afonso III e D. Dinis 

A Fase III está associada aos reinados de D. Afonso III (séc. XIII) e D. Dinis (séc. XIV), 

reinados de profundas reformas ao nível da arquitetura castelar portuguesa. Nesta fase foram 

construídos oito Torreões que protegem as zonas mais sensíveis da fortificação: as duas portas 

de acesso (Nascente e Poente), os ângulos sul, norte e nordeste dos panos de muralha e a parede 
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oeste do castelo; Estes torreões encontram-se amplamente siglados desde a zona do alicerce e 

encostam-se aos muros da Fase II. 

A outra inovação desta Fase III é a construção da Torre de Menagem, no centro do pátio 

interior. A Torre Menagem tem afinidades com esta FASE III quer no tipo de aparelho de 

construção, com pedras sigladas, e com a cota da porta de acesso à torre, aberta ao nível do 

primeiro andar (por questões de estratégia militar). A Torre de Menagem encontra-se articulada 

com a malha urbana de Guimarães, que arrancava dos Torreões Norte e Sul do Castelo. Esta 

Fase III está qualificada como Fase Dionisina e terá decorrido entre 1265 e 1318, segundo 

documentos de D. Afonso III e D. Dinis, e desenvolve-se na parte alta dos muros da Fase II. 

Entretanto, verifica-se que se procedeu ao alteamento das muralhas e a principal inovação 

regista-se ao nível do aparelho de construção pelo facto de se encontrar amplamente siglada. 

 

A Torre de Menagem  

De construção de planta quadrangular com 12 a 13metros de largura média, muros com 2metros 

de espessura e 25metros de altura, a Torre de Menagem do Castelo de Guimarães ergue-se no 

centro do pátio interior da fortaleza. O acesso ao interior da torre fazia-se a partir de uma porta 

rasgada no 1º andar e articulada com o adarve, onde se encontrava uma passagem de madeira 

que podia ser retirado em caso de ameaça. Alias, nas ombreiras da porta da Torre de Menagem 

são visíveis diversas marcas das distintas soluções que o passadiço teve ao longo dos tempos. A 

porta da Torre de Menagem apresenta arco de volta perfeita, com 8 aduelas e tímpano rasgado 

com pequena fresta de serventia militar. 

O espaço interior da Torre é iluminado por frestas esguias, oito no total, abocinadas, de recorte 

militar e o espaço encontra-se estruturado em 3 pisos, sendo o 4º piso constituído pelo adarve. 

Para suster os pisos de madeira, a torre ostenta a meio, e a toda a altura, um pilar quadrangular 

que vai estreitecendo por socalcos à medida que ganha altura.  

 

Na parte superior da Torre de Menagem detetam-se diversas fases: as três primeiras fiadas de 

pedra e ameia parecem ser de época posterior à restante; na quarta fiada são detetados vestígios 

de existência de um hurdício
85

 de madeira
86

. É possível que o acrescento das derradeiras 3 fiadas 
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 Hurdício é uma estrutura de madeira exterior aos muros, um pouco à maneira de balcão corrido que 

permitia o tiro vertical sobre a base dos muros. 
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de silhares e das ameias sejam fruto de intenção realizada no momento em que se removem a 

hurdício e se optou por outros mecanismos de defesa da Torre. 

As oito Torres  

Ao longo de toda a linha de muralha do Castelo encontram-se 8 Torres. Quatro destas oito 

Torres são maiores e quatro têm porte mais pequeno. As mais pequenas encontram-se a ladear 

as duas portas da estrutura: a de entrada e a de saída do castelo. Estas portas tinham diferentes 

serventias: uma abria-se para a zona intra-muros de Guimarães – era a porta voltada a poente – e 

uma outra porta, voltada para o espaço extra-muros – era porta voltada a nascente. As quatro 

torres encontram-se ao longo da muralha em zonas mais frágeis. São ainda erguidas duas torres 

articuladas com o itinerário da muralha urbana, como que a marcar o início e o fim da linha de 

muralha que envolvia o burgo de Guimarães e 2 torreões ditados por questões estratégicas. 

Apesar de haver diferenças ao nível das dimensões, os torreões têm afinidades tipológicas entre 

si, no tipo de aparelho construtivo e na existência de pedras sigladas. Isto faz-nos crer que 

estamos perante a mesma fase construtiva. Importante referir que, a chamada Torre da Forca, é 

uma designação proveniente de uma deficiente interpretação de dois pilares de secção 

quadrangular que foram erguidos no alto dessa construção. Não se trata de nenhum testemunho 

de uma forca mas sim de vestígios de um sino de correr
87

. Este sino, pensa-se, terá sido 

instalado aqui no séc. XVI e as Atas da Vereação da Câmara de Guimarães, mostram-nos que 

ele se encontrava em uso em 1612. 

As siglas  

De facto, as siglas encontram-se, tal como já referimos, em todas as partes estruturais do castelo 

relativas ao séc. XIII. Elas são marcas características da obra gótica de grande parte dos castelos 

em Portugal. As siglas
88

 resultavam do trabalho de construção dos castelos ou de outras obras, 

como é o caso de igrejas e mosteiros. São marcas registadas nas pedras e eram feitas pelos 

pedreiros. Podem encontrar-se uma variedade de marcas mas também a repetição de outras e 

tinham diferentes funções entre si.  
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 São visíveis quatro pequenos encaixes retangulares distribuídos com regularidade e equilíbrio ao longo 

de cada fachada da torre, os quais foram preenchidos com pedra quando deixaram de ter serventia. 
87

 Este sino anunciava, ao pôr-do-sol, a todos os vimaranenses que se encontravam fora de muros e aos 

viandantes que se aproximavam da terra, que as portas das muralhas iam encerrar.  
88

 Apesar de resultarem do trabalho da obra dos construtores, poderiam existir 3 tipos de siglas ou marcas. 

Poderiam ser marcas apostas na pedra aquando da sua extração sendo normalmente eliminadas depois na 

própria obra com o desbaste e preparação da pedra; Marcas feitas pelos pedreiros para serem usadas na 

remuneração do trabalho efetuado; Poderiam ainda ser marcas que indicavam a posição das pedras na 

construção, geralmente as mais correntes, e que muitas vezes se repetiam num mesmo castelo. 
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Cercos durante o séc. XIII  

O séc. XIII marca uma época em que se registaram vários cercos ao Castelo de Guimarães. 

Vejamos alguns exemplos: O Cerco 1322, no qual o Castelo de Guimarães assistiu à resistência 

de D. Mem Rodrigues de Vasconcelos, Meirinho-mor de Entre-Douro-e-Minho e Alcaide do 

Castelo de Guimarães no tempo de D. Dinis, que em 1322 defendeu lealmente os interesses do 

monarca durante a revolta de seu filho e herdeiro, D. Afonso, futuro D. Afonso IV, quando este 

levantou cerco a Guimarães. Este episódio é-nos relatado pelo Conde D. Pedro no Livro de 

Linhagens. O Cerco de 1369 perpetrado por D. Henrique II de Trastâmara, rei de Castela em 

1369, no quadro dos conflitos fernandinos. O Cerco de 1385, no qual D. João I em 1385, 

durante a crise dinástica de 1383-85, quando era Alcaide do Castelo Aires Gomes. Estes 

acontecimentos ficaram retratados nas Crónicas de Fernão Lopes. 

Esta é a fase do castelo Gótico. As referências desta época dizem-nos que D. Afonso III (1248) 

traz de França várias influências que se refletem na arquitetura civil e militar. Os castelos 

raianos, por exemplo, bem como o primeiro mata-cães de que se tem conhecimento em 

Portugal, construído em 1263 no Castelo de Melgaço foram construídos no reinado deste 

monarca. Mais tarde, já com D. Dinis, começa a surgir a necessidade de controlar e cuidar da 

manutenção das fortalezas. Em 1279 ficam registados os limites fronteiriços com Castela. Nesta 

fase, e tendo em conta tudo quanto já abordámos, podemos dizer que os castelos passam a ter 

uma atitude de “defesa-ativa”. Estão cada vez mais associados à arte de atacar, que usa as 

máquinas de guerra e estamos, por isso, perante um castelo pensado e preparado para resistir a 

assédios e a permitir, também, o “contra-ataque”. 

 

 

FASE do Paço do Alcaide – séc. XV e XVI  

No séc. XV o Castelo de Guimarães passa a servir uma nova função. Adapta-se a Paço do 

Alcaide e no início do séc. XVI sofre uma reforma. Esta zona senhorial, adaptada no interior do 

castelo, apresentaria uma área construída com cerca de 16m de comprimento e 7m de largura, 

isto é, cerca de 112m2. A construção desta residência cortou a continuidade do itinerário do 

adarve (ou caminho de ronda) prejudicando deste modo a funcionalidade militar do castelo, o 
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que se pode compreender por ter sido autorizada a sua construção numa fase onde a valia militar 

e estratégica do Castelo de Guimarães se estava a esgotar.  

Este Paço do Alcaide apresentava quatro andares. Os dois primeiros pisos aproveitavam a 

muralha do castelo para se adossarem, não apresentando por isso, aberturas para o exterior. A 

existirem, a iluminação destes compartimentos, seria feita por meio de janelas rasgadas e 

voltadas para a zona interior do Castelo.  

O compartimento do rés-do-chão, que devia estar destinado ao armazenamento de bens e armas 

incluía, dentro do seu espaço, o afloramento que ainda hoje pode ser observado a nascente. 

Acima da cota superior deste afloramento encontramos no muro Nascente, um socalco no qual 

se apoiava o travejamento do andar que se lhe sobrepunha. Na parede Norte podemos observar 

quatro grandes encaixes destinados às traves mestras do soalho. O compartimento que se lhe 

sobrepunha apresentaria, sensivelmente, o mesmo espaço que o inferior, sem lareira e com 

pouca iluminação.  

Os dois pisos que se desenvolviam por cima destes, e depois de atingida a cota do adarve 

medieval, apresentavam janelas e lareiras e indicam tratar-se de uma área residencial. O 

primeiro destes pisos superiores apresentava chão de madeira. Ao percorrer o adarve nesta parte 

norte do castelo, podemos encontrar os encaixes para as traves em que este chão se apoiava, 

num total de 10 encaixes repartidos com equidistância, separados regularmente entre si por 

54cm, e com cavidades com 31cm de largura e 21cm de comprimento. Nestas cavidades 

encaixavam-se as traves do compartimento e apoiavam-se as tábuas do soalho.  

O 3º piso era servido por lareira na parede do topo ocidental e apresenta 3 janelas amplamente 

rasgadas com mainel de pedra ao centro
89

. Estas três janelas têm bancos afrontados rasgados na 

espessura dos muros, reforçando o carácter residencial desta construção e ainda ostentam os 

encaixes para os sistemas de eixo das portadas de madeira. À direita das três janelas de perfil 

idêntico encontramos uma pequena janela quadrada que julgamos se tratar de um pequeno 

compartimento que se situava neste 3ºandar, denominado de Aula ou Sala Pública
90

. Este 

compartimento era aquecido com uma lareira e, do seu lado direito encontramos uma porta com 

passagem direta para o adarve medieval.  

O 4º piso apresenta, na parede Norte, uma lareira de tipologia idêntica à do 3º andar, não tendo 

esta lareira sofrido qualquer intervenção da DGEMN e que por isso se mantém original. Nesta 
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 Que nos remete para o Paço Condal de Barcelos, Paço Ducal de Guimarães e para o Solar dos 

Pinheiros. 
90

 Local onde o Alcaide recebia pessoas e onde provavelmente tomava as suas refeições. 
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zona deveriam ficar os aposentos particulares do Alcaide, ou seja, esta a zona mais privada e 

recatada do Paço. No 4º andar encontramos duas fases distintas: 1ª fase que corresponde ao 

troço junto do Torreão Nordeste do Castelo, que inclui a lareira e uma pequena janela quadrada. 

Esta 1ª fase corresponde à época do 3º piso. À esquerda da lareira no 4º andar encontramos uma 

junta viva que nos assegura que a construção quatrocentista terminava aqui. A 2ª fase que 

corresponde logo ao início do séc. XVI e sofre uma ampliação que lhe veio atribuir um espaço 

idêntico ao da Aula do 3º piso. O muro acrescentado apresenta duas janelas, uma quadrada com 

bancos afrontados e outra retangular, mais rasgada, que quase atinge a cota do adarve. Ao 

contrário das restantes, estas duas janelas têm lintéis com um perfil manuelino muito simples. 

Assim, nos inícios do séc. XVI, época que assinala um incremento nas noções de conforto na 

conceção dos espaços de habitação, traduziram-se, no caso do Paço do Alcaide do Castelo de 

Guimarães, numa ampliação da zona habitacional. 

 

 

Decadência – séc. XVI a XIX  

À semelhança de outros em Portugal, o Castelo de Guimarães foi perdendo importância e 

justificação militar relativamente à sua existência. Os progressos militares, com a utilização 

cada vez maior do armamento pirobalístico, sentenciaram a decadência gradual da estrutura e o 

seu abandono. Consequentemente, a sua pedra tornou-se apetecível, tendo sido retirada por 

autorização camarária, para outros fins desde 1664-66 até inícios do séc. XIX. A utilização da 

pedra foi sentida sobretudo ao nível do pavimento do adarve e na área do Paço do Alcaide, local 

onde os Frades Capuchos retiraram pedra com autorização da edilidade vimaranense, bem como 

outras construções que se erguiam no pátio. Afetada foi, também, a zona Sul do Castelo e o 

troço da muralha urbana que aí se articula. Aqui os estragos foram superficiais. Depois de 

perder a sua mais-valia militar, o Castelo de Guimarães serviu de cárcere e, mais tarde, em 

1895, o Castelo de Guimarães foi ainda caserna militar. 

Em 1875 é nomeada uma Comissão com o objetivo de, entre outros pontos, tomar medidas de 

forma a proceder à “conservação, guarda e reparação dos monumentos históricos e dos objectos 

archeologicos de importância Nacional existentes no reino.”
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 “Em 1880 surge a efetiva 

inventariação dos monumentos portugueses, que estiveram na base para as primeiras 
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classificações dos Monumentos Nacionais. Em 1881, Sua Alteza Real D. Luís, declara o Castelo 

de Guimarães como “Monumento de 1ª classe em todo o Minho.” Mais tarde estas 

classificações foram validadas pelo Decreto de 16 de Junho de 1910 (...). Nesse decreto 

podemos ter acesso aos monumentos validados, entre os quais se destacam o Castelo de 

Guimarães, a Igreja de S. Miguel do Castelo e o Paço dos Duques de Bragança, monumentos 

estes que se encontram no Monte Latito, em Guimarães.”
92

  

 

 

O restauro do Castelo de Guimarães – 1936 a 1971  

Entre os anos de 1936 e 1940, o Castelo de Guimarães recupera o seu valor simbólico e inicia-

se o seu restauro a cargo da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, adiante 

designada por DGEMN. 

Estas obras de restauro do Castelo foram levadas a cabo pela DGEMN em diferentes épocas: 

“Em 1936 tem início o recalçamento e consolidação da muralha do ângulo Sul; restauro da porta 

primitiva e substituição de grande parte das cantarias, que se achavam salitradas e esmagadas 

pela torre arruinada que lá havia; demolição de uma escada que tinha sido construída para 

facilitar o acesso à primitiva escada da porta principal; demolição completa de dois anexos de 

pedra, edificados sobre as torres da porta Oeste, os quais tinham sido usados como sanitários; 

demolição de uma capela e seu anexo, existente na praça de armas, ficando o lanço de muralha a 

descoberto; rebaixamento de todo o pavimento da Praça de Armas; demolição de um anexo 

junto à torre do ângulo NE., ficando a descoberto a porta de acesso à torre; demolição dos 

pavimentos e escadas interiores da torre de menagem; demolição das ramadas de ferro, com 

videiras, que existiam na praça de armas; demolição de várias paredes de alvenaria que tinham 

sido construídas na Praça de Armas, que estavam a encobrir os alicerces da antiga alcáçova; 

reconstituição da escada e da larga soleira da porta principal, bem como da escada de acesso à 

porta da traição; reconstituição e regularização, com cantaria rusticada do pavimento dos 

caminhos de ronda e das respetivas escadas; reconstrução e consolidação do troço de muralha 

do ângulo NO., compreendendo o caminho de ronda, os parapeitos e os merlões; consolidação e 

reconstrução da torre do ângulo NE., inclusive a armação e cobertura do telhado, caminhos de 

ronda, parapeitos e merlões; reconstrução dos caminhos de ronda, parapeitos, merlões e seteiras 

                                                           
92

 Tese Mestrado Castelo de Guimarães – Propostas de Serviço Educativo 



 92 

das duas torres da porta da traição; consolidação e construção de parte do pavimento, parapeitos 

e merlões da Torre Norte e reconstituição da escada de acesso; apeamento e reconstrução de 

alguns panos de muralha, que estavam arruinados; reconstrução da parte da cerca que se ligava 

ao castelo e que circundava o povoado; consolidação e limpeza dos restos da primitiva muralha, 

existentes no interior do castelo, na parte SE.; reconstrução completa de todos os pavimentos, 

bem como da escada de madeira da torre de menagem, substituição total da armação do telhado 

e consolidação do caminho de ronda através de um anel de betão; limpeza geral e tomada de 

juntas, com argamassa hidráulica, de todos os panos da muralha, interiores e exteriores; 

construção e colocação de alguns merlões novos nas muralhas e torres; colocação de novas 

portas de carvalho nas duas entradas do castelo, na torre de menagem e nas torres NE. e Sul; 

consolidação de uma das paredes da alcáçova e reconstrução parcial da respetiva chaminé.  

Em 1958 procedeu-se à reparação de um adarve e execução da ponte de ligação da muralha à 

porta da Torre de Menagem.  

Em 1960 procedeu-se ao fornecimento de um cofre antigo destinado a ser colocado numa torre 

do castelo para recolha de terras das Províncias Ultramarinas. Dois anos depois, em colaboração 

com a autarquia local, procedeu-se à iluminação exterior.  

Em 1971 realizaram-se obras de conservação da porta principal, colocaram-se de vitrais na torre 

do lado N, caixilhos de rede na Torre de Menagem, reconstrução dos soalhos desta e da escada 

de acesso ao adarve da torre de menagem e são reparados dos madeiramentos.“ 
93

 

 

Os Prémios recebidos 

1881 marca o ano em que o Castelo de Guimarães recebe o primeiro sinal de destaque. É 

declarado “Monumento de 1ª Classe em todo o Minho”, por Sua Alteza Real o Rei D. Luís. 

Depois, um pouco mais tarde, com a Implantação da República em 1910, recebe a classificação 

de Monumento Nacional. Em 1955 é indicada como Zona Especial de Proteção. Em 2001, o 

Centro Histórico de Guimarães recebe a classificação de Património Cultural da Humanidade, 

pela UNESCO, categoria extensiva ao Castelo por se encontrar dentro da área da área do Centro 

Histórico de Guimarães. Reabre ao público, aquando da Comemoração do VIII Centenário da 
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Fundação da Nacionalidade. A 07.07.2007 o povo português une-se para o escolher como uma 

das 7 Maravilhas de Portugal. Em 2012, ano em que se comemora especialmente a Cultura em 

Guimarães, com a atribuição da Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, a par com 

Maribor na Eslovénia, o Castelo de Guimarães assume a sua importância e protagonismo 

merecido na História de Guimarães, cidade que viu nascer. 

 

 

Temas a abordar na visita orientada para crianças – Pré – Primária e 1º e 2º ano do 1º 

Ciclo 

 

. Receção/Boas vindas 

. Apresentação mútua: nome da escola e local de onde vêm os meninos e nome do técnico 

. Este é o Castelo mais especial de Portugal; andou por aqui o Rei D. Afonso Henriques e foi 

perto daqui que aconteceu uma batalha muito importante: Batalha de S. Mamede... 

. O Castelo de Guimarães é muito valioso e muito importante e vêm cá pessoas do mundo 

inteiro só para o ver! 

. Vamos entrar? Então, vamos com cuidado para não cairmos... Pode ser? 

. Vejam como Castelo é grande! De que material é feito? 

. Este Castelo não tem masmorras, nem dragões, nem princesas ou bruxas más... Mas tem 

muitas histórias... Quando vocês crescerem vão conhecer muitas dessas histórias nos livros da 

Escola! 

. Hoje vou contar-vos como ele nasceu, cresceu e para que servia. Querem saber? 

. A primeira vez que ele foi construído foi há mais de mil anos! É tanta coisa, não ? Mil 

anos...Ele era todo em madeira, não tinha torres, era arredondado e se calhar, mais pequeno 

também... Sabem quem o mandou construir? Uma senhora... chamada D. Mumadona Dias! 

Sabem dizer o nome dela? 

. Sabem para que construiu o Castelo? Naquele tempo havia muitos inimigo que queriam viver 

nestas terras e por isso havia muitas lutas... Então era necessário que as pessoas se pudessem 

proteger quando havia ataques... Compreendem?  

. Mas, muitos anos depois, vem morar para Guimarães um Conde, chamado Conde D. Henrique 

que tinha casado com uma senhora, filha de um rei, chamada D. Teresa de Leão. Sabem quem 

eram eles? Os pais de um Rei que todos os meninos gostam muito!!! Sim, do Rei D. Afonso 

Henriques, o primeiro Rei de Portugal. Eles pensaram que era bem melhor fazer obras no 
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Castelo para ele ficar mais forte e então decidiram começar a usar a pedra. Lembram do nome 

desta pedra? Muito bem, granito. 

. Muitos anos mais tarde, dois Reis chamados D. Dinis e D. Afonso III mandaram construir esta 

torre muito alta, chamada Torre de Menagem, (brincar com o nome difícil) as 4 torres à volta e 

mais 4 torres pequeninas nas portas do Castelo. Vamos vê-las melhor? (Levar os meninos para 

junto da Torre de Menagem, tocar na torre e dizer:. Reparem como ela é alta! Conseguem 

chegar lá cima? Estiquem os braços... Sabem dizer Torre de Menagem? É difícil... Tentem... 

. Muitos muitos muitos anos depois, viveu aqui um senhor que era o Alcaide do Castelo e ali 

vemos as janelas da sua casa e as lareiras, para viver quentinho. Aqui dentro era a casa dele! 

Que sorte! Morar dentro de um Castelo. Vocês gostavam? 

. Mas depois, Portugal já não tinha mais batalhas, nem lutas e o Castelo deixou de ser 

importante e quase que deixou de existir. Mas as pessoas de Guimarães não deixaram que isso 

acontecesse e então fizeram-se obras, arranjou-se o relvado, plantaram-se árvores e hoje, como 

podemos todos ver, é um belo Castelo, não acham? 

. Gostaram deste história? 

. Querem fazer alguma pergunta? 

. Vamos dar um passeio em volta do Castelo? 

. Acompanhar e chamar a atenção para pormenores que possam interessar aos meninos 

. Despedida. 

 

 

 

Temas a abordar na visita orientada para crianças – 3º e 4º ano do 1º ciclo; 2º ciclo 

 

. Receção/Boas vindas 

. Apresentação mútua: nome da escola e local de onde vêm e nome do técnico 

. Este é o Castelo mais especial de Portugal. Por aqui andou o Rei D. Afonso Henriques e foi 

bem perto daqui que aconteceu uma batalha muito importante: Batalha de S. Mamede... foi no 

dia 24 de Junho de 1128: D. Afonso Henriques de um lado do campo de batalha, e do outro, D. 

Teresa de Leão. Mãe e filho lutaram entre si com objetivos e vontades bem diferentes um do 

outro. Ficou conhecida na História de Portugal como “a primeira tarde portuguesa...” Por estar 

relacionada com o princípio da nossa História e por ter acontecido em Guimarães, diz-se que 

Guimarães é a “Cidade Berço de Portugal”. 
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. O Castelo de Guimarães é Monumento Nacional e faz parte da nossa história de vida enquanto 

Nação. Por isso é muito visitado por turistas de todo o mundo e por portugueses, em particular 

pelas escolas, tal como acontece hoje convosco. 

. Olhando daqui de fora, podemos ver como este Castelo é imponente! Não concordam? 

 

. Mas para começarmos a nossa história de hoje pelo princípio, era boa ideia entrarmos no 

Castelo! Vamos entrar? Então, vamos com cuidado para não cairmos... Pode ser? 

 

. Estamos agora na Praça de Armas do Castelo de Guimarães. Vou começar por contar-vos 

como surgiu a ideia de construir o Castelo de Guimarães, quais são as fases da construção e as 

suas diferentes etapas e vamos ver onde elas estão... É importante que saibam que o Castelo de 

Guimarães não nasceu assim, como o vemos agora... ele foi sendo construído ao longo de 

séculos e por isso foi sendo modificado. Tenho a certeza de que vão gostar de saber esta 

história. Estão prontos? 

 

. Para começar temos que recuar mil anos no tempo... A primeira vez que ele foi construído foi 

há mais de mil anos! Seria todo em madeira, não tinha torres, era arredondado e se calhar, mais 

pequeno também... Sabem quem o mandou construir? Uma senhora... chamada D. Mumadona 

Dias! Era a Condessa que governava, naquela altura, o Condado Portucalense. Por isso dizemos 

que o primeiro Castelo de Guimarães foi mandado construir por uma senhora, nobre, poderosa e 

destemida. 

. Esta terra era muito atacada pelos mouros que viviam a sul no território que hoje é Portugal e 

pelos povos vindos dos países frios do Norte, que vinham em busca de terras férteis e 

temperaturas amenas... Por isso, era necessário que as pessoas se pudessem proteger sempre que 

esses ataques aconteciam. Compreendem? Naquela altura, Guimarães não se chamava 

Guimarães mas sim, Vimaranes... Por isso, os habitantes de Guimarães são conhecidos por 

Vimaranenses! 

 

. Muitos anos depois, vem morar para Guimarães um Conde, chamado Conde D. Henrique. Ele 

era um nobre cavaleiro francês que tinha casado com uma senhora, filha do rei de Leão e 

Castela, chamada D. Teresa de Leão. Eles eram os pais do Rei D. Afonso Henriques, o primeiro 

Rei de Portugal. Vieram viver para Guimarães em 1096 e pensaram que seria boa ideia fazer 

obras no Castelo, para ele ficar mais forte e mais resistente. Pensa-se que tenha sido nessa altura 

que se começou a usar a pedra. Sabem o nome desta pedra? Muito bem, granito! Existem 

marcas bem antigas do tempo do Conde D. Henrique. As mais fáceis de ver estão do lado de 
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fora da muralha, na porta de saída. Um conjunto de fiadas de pedras, mais toscas e mais feias... 

são precisamente essas que os historiadores dizem ser da época do Conde D. Henrique. Eles 

dizem ainda que foi no séc. XII que o Castelo ganhou a forma de escudo... Já repararam que o 

Castelo tem a forma de um escudo? Reparem naquela parede em linha reta (apontar para a 

parede paço do Alcaide) e as duas laterais, que são encurvadas. Curioso, não é? 

. Nesse século, no ano de 1127, houve um acontecimento muito sério que certamente vocês já 

ouviram falar. Foi o Cerco de 1127. As tropas castelhanas invadiram o Condado Portucalense e 

cercaram o Castelo de Guimarães. Afonso VII, chamava-se a si próprio de “Imperador das 

Hispânias” e procurava a vassalagem dos demais senhores. O cerco só foi levantado quando D. 

Egas Moniz se comprometeu perante Afonso VII que D. Afonso Henriques lhe prestaria 

vassalagem. O que não chegou a acontecer pois D. Afonso Henriques ficou muito zangado e 

disse que nunca o faria. Então, uma lenda conta que D. Egas Moniz pegou na sua família toda, 

mulher, filhos e foram, com uma corda ao pescoço, até junto do Rei de Castela. Colocou a sua 

vida e a da sua família nas mãos do Rei castelhano. Vocês devem estar a pensar... Mas por que 

fez ele isso??? Pois bem, naquele tempo, a honra era algo muito sério. Os homens cumpriam 

sempre o que prometiam, e como, neste caso, D. Egas não podia cumprir o prometido, e como 

era um homem de princípios, tomou esta atitude... O Rei de Castela ficou admiradíssimo e 

sabem o que fez? Perdoou-lhe por não ter cumprido a palavra. E todos regressaram a casa, sãos 

e salvos! 

. Mas as aventuras do Castelo não ficam por aqui! Em 1128, no dia 21 de Junho, aconteceu uma 

batalha: Batalha de S. Mamede. Sabem quem lutou nessa batalha??? (deixar as crianças 

responder, sempre que saibam, e sempre que tentem acertar.) De um lado D. Afonso Henriques 

e os nobres portucalenses e do outro, a mãe, D. Teresa de Leão, Fernão Peres de Trava. Não se 

sabe o sítio exato onde esta batalha aconteceu, mas pensa-se que terá sido bem perto daqui do 

Castelo de Guimarães. Este campo, que fica atrás do Castelo, tem o nome de Campo de S. 

Mamede, precisamente para recordar essa batalha tão importante passada no séc. XII. 

 

. Muitos anos mais tarde, dois Reis chamados D. Dinis e D. Afonso III mandaram altear as 

muralhas do castelo, construir a Torre de Menagem, as 4 torres na muralha e mais quatro torres 

pequeninas nas portas do Castelo. Vamos ver melhor?  

(Levar os meninos para junto da Torre de Menagem.)  

Reparem nas muralhas e vejam como a construção fica diferente a partir de meio para cima... 

Reparem na Torre de Menagem... Vejam como ela é alta! Conseguem chegar lá cima? Estiquem 

os braços... Sabem dizer Torre de Menagem? É difícil... Tentem... 
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. Esta Torre de Menagem é uma Senhora Torre de Menagem! Reparem bem...tem 25 metros de 

altura, 4 pisos interiores e lá em cima, tem um adarve... Depois, um dia que queiram cá voltar 

com os vossos pais, podem ir até lá cima.   

 

. Durante século XIV aconteceram vários episódios que puseram em causa a vida do Castelo. 

Foram os cercos: o Cerco 1322, o Cerco de 1369 e o Cerco de 1385, acontecimentos estes que 

ficaram retratados nas Crónicas de Fernão Lopes. 

. Muitos, muitos, muitos, anos depois, viveu aqui um senhor nobre que era o Alcaide do 

Castelo. O Alcaide era um representante do Rei e ali vemos as janelas da sua residência e as 

lareiras, para viver quentinho. Foi no séc. XV que se adaptou uma parte do Castelo para 

residência deste nobre. Também sabemos que no século seguinte, no séc. XVI, a casa foi 

remodelada. Tanto quanto sabemos hoje, esta casa do Alcaide do Castelo tinha 4 pisos. Os dois 

pisos inferiores não tinham janelas, e, se porventura tivessem, estariam apenas voltadas para o 

interior do castelo. Por questões de segurança, claro. Seria nesse local que se guardariam armas, 

cereais e outros bens. Os outros dois pisos superiores estariam destinados à vida diária do 

Alcaide. Por isso vemos janelas e lareiras. Já viram que sorte?! Morar dentro de um Castelo. 

Vocês gostavam? 

 

. Mas depois, Portugal já não tinha mais batalhas nem lutas para travar e aos poucos e poucos, o 

Castelo foi perdendo importância e houve uma altura em que quase, quase ele deixou de existir, 

mas os vimaranenses não deixaram que isso acontecesse. 

. Em 1881, o Rei de Portugal da altura, o Rei D. Luís, mandou registar todos os monumentos 

importantes que existiam no Reino e nesse conjunto aparece em grande plano o Castelo de 

Guimarães! Então, nesse mesmo ano, o Castelo recebe o seu primeiro prémio. Ele é elevado a 

“Monumento de 1ª classe em todo o Minho”.  

 

. Mais tarde, no séc. XX, entre os anos de 1936 e 1940, fizeram-se obras, arranjou-se o relvado, 

plantaram-se árvores e hoje, como podemos todos ver, é um belo Castelo, não acham? Esta zona 

alta, onde se encontra o Castelo de Guimarães, a Igreja de S. Miguel e o Paço dos Duques de 

Bragança, fazem parte deste conjunto que é conhecido como Monte Latito e Colina Sagrada. 

. Gostaram deste história? 

. Querem fazer alguma pergunta? 

. Vamos dar um passeio em volta do Castelo? 

. Junto à porta de saída, ler a lápide que regista a obra de 1936.   
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. Despedida. 

 

 

 

 

 Proposta 2  

 

Nome da Atividade: Roteiro para adultos: À descoberta do Monte Latito  

 

Descrição: Roteiro escrito em português, com a possibilidade de ser traduzido para 

inglês, que dispõe de pistas para descobrir o património edificado que compõe o Monte 

Latito. São dadas pistas para essa descoberta, com recurso a incentivos escritos e com 

recurso a fotografias. Os monumentos a explorar são: o Castelo Guimarães, a Igreja de 

S. Miguel e o Paço dos Duques de Bragança. Na parte relativa ao Castelo são abordadas 

as questões essenciais relativas à época da Condessa Mumadona Dias no séc. X, à 

fundação da nacionalidade, ao Rei D. Afonso Henriques, a evolução, as diferentes fases 

de construção e suas características, a ruína, o restauro, as lendas associadas e os 

Prémios recebidos; Na parte da Igreja S. Miguel do Castelo aborda-se a construção, 

sagração, reconstrução, lendas e Prémios atribuídos; Relativamente ao Paço dos Duques 

de Bragança fala-se sobre a fundação, abandono, ruína, reconstrução e atuais valências. 

Este Roteiro estimula ainda a visita ao Centro Histórico Património da Humanidade, 

desde 2001 para conhecer outros locais de interesse em Guimarães. 

 

Objetivos: Dinamizar o Monte Latito; Dar a conhecer história local/monumentos locais 

e seu contexto; Enriquecer as experiências diferenciadas de visita; 

 

Público – alvo: Em grupo: famílias, turistas, amigos, etc.; A título individual; 

 

Duração prevista: Atividade pode ser feita no tempo que o visitante quiser dispender 

para tal. 
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Preço: a definir 

 

Ponto de situação: escrito, design terminado; em fase de correções; 

 

 

 

 Proposta 3  

Nome da Atividade: Criação de História Infantil: “Eu sou o Castelo de Guimarães e 

esta é a minha história…” 

Descrição: Criação de uma história infantil sobre o nascimento do Castelo de 

Guimarães, as suas funções e as várias fases de construção, desde o séc. X até ao séc. 

XXI. A história é acompanhada por uma música especialmente criada para figurar com 

história e respetiva pauta musical para ser cantada, por exemplo, em contexto escolar. A 

esta história vão ser anexados alguns itens: um glossário, ou um “sabias que…” de 

forma a inserir conteúdos novos sem usar o glossário, duas barras cronológicas (uma 

nacional e outra estrangeira) e ainda um espaço para desenhar ou colorir. Estes últimos 

pontos, nesta fase de elaboração do trabalho ainda se encontram em aberto. 

Objetivos: Dar a conhecer Castelo mais emblemático do panorama nacional; Dar a 

conhecer história local/nacional; Estimular o gosto pelo património; Apoio extra-

escolar; 

Público – alvo: Contexto Escolar (Jardins de Infância/Escolas Ensino Básico); contexto 

familiar (pais podem ler aos filhos, por exemplo) 

Duração: a duração da existência de um livro 

Preço: não definido nesta fase 

Ponto de situação: A escrita da história encontra-se terminada, os últimos pontos 

referidos na descrição estão em fase de criação e o design em fase de estudo; 
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 Proposta 4  

Nome da Atividade: Desenvolvimento de conteúdos para TLM, Tablet ou iPhone  

Descrição: Criação de conteúdos relativos ao Castelo de Guimarães para serem 

colocados on line e descarregados nos telemóveis dos visitantes. Esta proposta pode ser 

subdividida em dois grupos de destinatários distintos: um grupo que são os 

adolescentes, que habitualmente usam o telemóvel em larga escala e o outro grupo são 

as pessoas com deficiência visual que, depois de terem sido efetuadas as gravações 

áudio poderão beneficiar deste apoio à visita ao Castelo, bastando ser descarregadas 

gratuitamente juntamente com os conteúdos escritos e fotográficos. Associando os 

conteúdos escritos, fotográfico e áudio, o conjunto de informação fica alocado no site 

oficial da entidade gestora do Castelo de Guimarães (em http://pduques.imc-ip.pt/), 

disponível para descarregar diretamente para o telemóvel, iphone e tablet.  

Objetivos: Dar a conhecer Castelo mais emblemático da Castelologia nacional; Dar a 

conhecer história local/nacional; Estimular o conhecimento do monumento aos 

adolescentes; proporcionar o conhecimento de forma ligeira e mais agradável, por que 

no tempo que desejem dispender, aos invisuais que visitem o Castelo. 

Público-alvo: Adolescentes e jovens; portadores de iPhone e Tablet; pessoas com 

deficiência – invisuais. 

Duração: cerca de 30 minutos, em termos de tempo total 

Preço: Descarga gratuita  

Ponto de situação: Existem conteúdos escritos e fotográficos; Falta gravação áudio; 

falta colocar on line. 

 

 

 Proposta 5  

Nome a atividade: Recriação Histórica – Condessa Mumadona Dias 

http://pduques.imc-ip.pt/
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Descrição: Recriar a personagem principal ligada à fundação de Guimarães junto do 

público escolar e não-escolar; começa com música da época, enquanto as crianças 

entram e se sentam; a personagem interage, começando por se apresentar e pedir aos 

convidados que façam uma vénia e se apresentem também; proporciona-se a colocação 

de questões e recorre-se às respostas dos participantes para acrescentar mais informação 

relativa à época; No final visualizam um power-point que conta toda a história da 

personagem, numa linguagem acessível e divertida, com música de fundo e com 

perguntas no final, de forma a recordar os pontos essenciais relativos à personagem 

recriada e à sua época, sendo por isso, as perguntas simples, diretas que abordam os 

conteúdos mais importantes da Recriação. Esta recriação pode ter workshop no final ou 

não, dependendo da marcação da atividade. 

Exemplo de alinhamento da recriação: 

1. Música a tocar na entrada das crianças na sala; 

2. Receção dos meninos e meninas; realização da vénia perante a Condessa; 

3. Conversa/Questões essenciais a abordar durante a Recriação 

. origem/filiação 

. casamento – D. Hermenegildo Gonçalves 

. filhos – Gonçalo, Ramiro, Diogo, Onega, Nuno, Árias ou Aires ou Ariano 

. construções: mosteiro e castelo_ vilas de Guimarães 

. escultura de Álvaro de Brée e símbolos na escultura: castelo, cruz, testamento 

. vida e morte 

. personagem incontornável/senhora mais poderosa do noroeste Peninsular 

4. Power-point com música 

5. Jogos didáticos relacionados com o tema variáveis de acordo com a idade 

 

- Com workshop: Material necessário: Power-point e material para projetar; jogos 

fotocopiados para pintar (crianças que não sabem ler/escrever) e para completar com os 

conteúdos aprendidos durante a atividade (crianças que já leem e escrevem) 

- Sem Workshop: Material necessário: Power-point e material para projetar 

Objetivos: dar a conhecer figura incontornável da História de Guimarães e a sua ação 

em Guimarães; dar a conhecer o 1º Condado Portucalense, as suas variantes políticas; 

valorizar património local; 

Público-alvo: Ensino Básico – 1º ciclo e 2º ciclo 
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Duração: 60 minutos sem workshop; 90 minutos com workshop 

Preço: 1euro por criança sem workshop; 2euros por criança com workshop 

Ponto de situação: em oferta  

Local de realização: salas do interior da Torre de Menagem (espaço ideal); na falta 

desse espaço, uma das salas do Paço dos Duques, se possível, neutra na decoração 

Cenário a usar: um cadeirão com manto a pousar no chão; um castelo e uma igreja 

para usar como material de apoio na recriação (medidas: 25cm/25cm) 
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 Proposta 6  

Nome da atividade: Exposição Temporária de Fotografia 

Descrição: Exposição fotográfica com os trabalhos de Frederick William Flowers, um 

fotógrafo inglês que viveu em Portugal, no Porto e na Régua, no séc. XIX e fez o 

conjunto fotográfico mais antigo de que se conhece do Castelo de Guimarães e das 

fotografias mais antigas que existem em Portugal. Excelente meio para mostrar ao 

público como se encontrava o Castelo e área envolvente no séc. XIX e esclarecer alguns 

equívocos ainda hoje existentes, relativamente ao estado de conservação desta estrutura 

militar. 

Objetivos: divulgar uma fase antiga do Castelo através de fotografia; dar a conhecer as 

fotografias mais antigas que existem do Castelo de Guimarães; dar a conhecer o 

fotografo inglês que viveu em Portugal, Frederick William Flowers, pioneiro na 

fotografia em Portugal; 

Local: uma das Torres do Castelo 

Público-alvo: todos 

Duração: não se aplica 

Preço: entrada grátis 

Ponto de situação: apresentação da proposta 

 

 

 Proposta 7  

Nome da atividade: Exposição Permanente – apresentação de vídeo 

Descrição: Tendo por base os conteúdos elaborados para a visita orientada ao Castelo, 

preparar um guião para um vídeo que mostre a evolução da construção do Castelo, 

nomeadamente com o registo das diferentes fases de construção, do restauro, os 

prémios, até aos dias de hoje. 
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Objetivos: divulgar a história do Castelo a todos os públicos de forma clara e direta; 

terminar com as conceções erradas de quem construiu, nasceu ou viveu nas diferentes 

áreas do Castelo; valorizar o património através do conhecimento correto do espaço; 

Local: Torre de Menagem 

Público-alvo: todos 

Duração: permanente 

Preço: bilhete de entrada na Torre de Menagem 

Ponto de situação: apresentação da proposta 

  

 

 Proposta 8  

Nome da atividade: O Castelo vai à Escola 

Descrição: Atividade que consiste em dividir uma Visita ao Castelo em duas partes. Na 

primeira, o técnico do Serviço Educativo vai à Escola contar a história do Castelo e 

numa segunda parte é a Escola que vai visitar o Castelo. Ou seja, é uma atividade que, 

para ser cumprida tem que ter estas duas partes. O pagamento é feito tendo por base a 

viagem do técnico até à escola, a apresentação do trabalho e a visita orientada ao 

Castelo a realizar posteriormente.  

Planeamento: Na 1ª parte o técnico pode usar o Power-Point para apresentar o trabalho, 

pode e deve levar livros antigos e novos que tratem da temática e deve responder às 

questões que as crianças possam colocar. O técnico deve ainda estimular a leitura de 

livros nas bibliotecas da Escola, a pesquisa do assunto e ainda a realização de trabalhos 

sobre o tema nas várias disciplinas (História, Português, EVT, etc.). Na 2ª parte da 

atividade, a escola é acolhida no Castelo e é feita a orientação aos pontos essenciais do 

que foi falado na 1ª parte. Será mais breve que na Escola, mas mais profunda pois já 

têm os conhecimentos-base adquiridos. Devem observar os pontos essenciais sempre 
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relembrando aquilo que conversaram na fase anterior. Deve dar-se primazia à presença 

do mesmo técnico em ambas as partes. 

Objetivos: dar a conhecer o castelo de Guimarães num contexto escolar mas de forma 

informal; estimular o conhecimento teórico e prático; estimular a aprendizagem pelo 

contacto direto com o monumento; estimular a exploração da temática em contexto 

escolar junto de diferentes disciplinas para além da História; estimular conhecimento 

património local e sua valorização; 

Público-alvo: 1º ciclo; 2º ciclo; 3º ciclo; 

Duração da atividade: depende muito da adesão/participação das crianças, mas tempo 

máx.90min para cada parte; Na escola: 60 minutos, ou mais, dependendo se as crianças 

participam com mais ou menos questões/dúvidas ou ideias. Sequência na Escola: 

realizar castelos, poesias acerca de castelos, ler textos escolares, fazer trabalhos nas 

diversas aulas em complemento (durante a semana por exemplo) com a apresentação. 

No Castelo: visita orientada tendo em conta aquilo que foi conversado na 1ª parte da 

atividade. Pode durar 60 minutos no máximo pois o técnico deve ir aos pontos 

essenciais da estrutura, focados na 1ª parte.                            

Ponto de situação: já foi testada a 1ª sessão; em fase de teste para acertar algum 

pormenor em falta; 

 

 

 Proposta 9  

Nome da atividade: Componentes de Orientação no Monte Latito 

Descrição: criar dois pontos de orientação base para colocar em dois pontos-chave, 

pontos de chegada dos grupos e dos visitantes a nível individual ou famílias, da visita ao 

Monte Latito: um junto ao Paço dos Duques, lado Poente do Monte Latito e outro junto 

ao Castelo, lado Nascente do Monte Latito. Os painéis podem ser em madeira ou ferro, 

e devem incluir um mapa muito simples do Monte Latito, para que o visitante saiba 

quais os monumentos que pode encontrar no local e que caminhos escolher para chegar 
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até eles. Placa informativa deve apresentar também a biodiversidade do local enquanto 

mais-valia do conjunto da visita; 

Objetivos: facilitar a orientação dos públicos; conhecer melhor o Monte Latito; 

conhecer a biodiversidade do local; 

Público-alvo: todos 

Duração: permanente 

Preço: não aplicável 

Ponto de situação: apresentação da proposta  
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Considerações Finais 

 

No desenvolvimento deste trabalho tive ocasião de conhecer, com mais profundidade, o 

tema Castelo de Guimarães. Ele exerce um fascínio fortíssimo junto do público em 

geral, mas muito particularmente junto das gentes de Guimarães (onde se nasce e cresce 

a criar laços afetivos muito fortes com o património local) e junto do público infanto-

juvenil. Pude, também, aprender com mais acuidade, a história deste monumento que 

cresci a admirar sem o conhecer em profundidade, misturando um pouco a História e a 

Lenda, tal como acontece quando falámos em monumentos tão míticos. Ao estudar 

documentos e conteúdos históricos, ao falar com pessoas mais velhas e experientes 

neste assunto, com profissionais da área, especialmente do Serviço Educativo em 

Museus, pude tomar conhecimento mais aprofundado deste que é o Castelo mais 

emblemático de Portugal e com isso, aliado ao desenvolvimento das minhas funções 

diárias e do meu passado profissional, desenvolver este conjunto de Propostas de 

Serviço Educativo para este monumento. 

Contudo, muito fica em aberto. De facto, com o desenvolvimento deste trabalho, muitas 

foram as portas que se foram abrindo em direção a outros caminhos muito interessantes 

para futuros estudos. Um deles, por exemplo, é um tema muito caro à Museologia: o 

estudo de públicos. Não só em termos de números efetivos (que já vimos não ser 

possível, nesta fase, conhecer, relativamente ao Castelo de Guimarães), registando, não 

só o número dos visitantes mas também, quais os países de origem, e estudos que nos 

mostrem quais as motivações destes visitantes e ainda a avaliação das atividades 

desenvolvidas, a atratividades das propostas culturais e ainda avaliar a importância e o 

reflexo da realização das atividades nos visitantes. Um outro tema prende-se com um 

estudo profundo das várias fases da construção e do restauro do Castelo, durante o 

Estado Novo, a sua influência nas tradições que ainda hoje predominam junto daquele 

monumento e, sobretudo, nas teorias e obra de restauro que caracterizam a época. 

Acrescenta-se um outro tema muito interessante que diz respeito à troca de 

correspondência entre a entidade gestora do Castelo, durante o Estado Novo, a Câmara 

Municipal de Guimarães e os vários Ministérios dos quais o Castelo dependia. São 
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alguns pontos de interesse para estudos futuros e que vale a pena registar neste 

momento. 

No que respeita às Propostas de Serviço Educativo para aplicar ao Castelo de 

Guimarães, tema deste trabalho, não é demais dizer que as atividades aqui apresentadas 

poderão, por ventura, parecer incipientes, mas são atividades que vão ao encontro das 

necessidades básicas de um visitante, uma vez que este monumento regista elevadas 

carências ao nível da comunicação com os seus públicos. São atividades que têm baixo 

custo de concretização e baixo custo para os visitantes também. 

Para concluir este Relatório de Mestrado, torna-se importante registar três pontos 

essenciais: 

Num primeiro ponto, mostrar que os Castelos começam a surgir como meio de defesa, 

durante o 1º Condado Portucalense e que se tornam imprescindíveis meios de proteção 

das populações. Portugal tem inúmeros castelos medievais, alguns em ruínas, alguns 

restaurados, outros reconstruídos. Hoje os castelos são uma marca muito forte na 

Europa e em Portugal. As suas funções são hoje muito diferentes das iniciais. Ao se 

esvaziarem das suas funções iniciais procuraram ajustar-se a um novo mundo, tentando 

tornar-se imprescindíveis de uma nova forma. Os Castelos procuram o seu papel num 

mundo novo, diferente daquele que os fez surgir, um mundo com novas características e 

com novas exigências, com novos posicionamentos e novos conceitos. Alguns foram 

adaptados a museus, hotéis ou pousadas, restaurantes, outros afirmam-se como 

monumentos e, outros, por se encontrarem esquecidos, abandonados, profundamente 

negligenciados ainda procuram o seu caminho. Mesmo assim, os Castelos continuam a 

compor grande parte da paisagem portuguesa, de norte a sul, do litoral ao interior. Hoje 

contamos um sem número de castelos, torres, atalaias e motas. As comunidades 

entendem-nos, conhecem a sua importância de outros tempos, apesar de nem todos eles 

fazerem parte do quotidiano. O Castelo em estudo é o monumento de excelência de 

Guimarães, com uma história de vida longa, que se funde com a História da cidade que 

o acolhe mas, também, com a História de Portugal. É um dos poucos Castelos 

portugueses de iniciativa Condal, presente no momento essencial de viragem, no qual o 

Condado Portucalense se tornou Reino de Portugal e D. Afonso Henriques, filho do 

Conde D. Henrique da Borgonha, em Rex Portucalensis. É o castelo mais emblemático 
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da Historiografia e da castelologia portuguesa. É um Castelo muito visitado, por adultos 

em visita individual, em grupo ou em família, portugueses e estrangeiros, mas também 

por grupos escolares. Estes grupos escolares encontram neste espaço histórico, a 

“magia” transmitida pelo livro da sala de aula. De facto, as escolas, as crianças e os seus 

professores e auxiliares, visitam-no em elevado número. De facto, os vestígios materiais 

da atividade humana que palmilham o nosso território são valorizados, de um modo 

geral, pela sociedade contemporânea. Ao avaliar o passado, os grupos sabem que podem 

construir o seu presente. O Castelo de Guimarães diz respeito ao passado, na sua 

motivação e na sua essência, mas manifesta-se e legitima-se no agora, no presente. Por 

isso, incorpora marcas únicas de um povo através dos tempos, de uma região, de épocas 

e de contextos específicos mas comuns a todos. 

Num segundo ponto é essencial registar que as comunidades valorizam os vestígios da 

presença humana que sobreviveram aos tempos. De um modo geral, cada vez mais os 

cidadãos de hoje têm consciência da relevância dos monumentos e cada vez mais, 

assumem a sua proteção com mais determinação e com a convicção de se tratar de uma 

tarefa urgente. Perceber o Património é, por isso, um meio fundamental para a 

compreensão e preservação da identidade cultural dos povos. Defende-lo, de forma a 

integra-lo nas comunidades e permitir a sua fruição por elas é, também, uma forma de 

promoção da qualidade de vida das regiões e das populações. O Património deve fazer 

parte do nosso presente enquanto uma herança que a sociedade deve, em consciência e 

com responsabilidade, tomar como sua. Detentor de um papel relevante e insubstituível 

é incumbência nossa, da comunidade, e do Estado enquanto entidade tutelar, defender, 

cuidar, conservar os bens culturais enquanto património coletivo. 

Num terceiro ponto, é importante registar a evolução do conceito de museu ao longo do 

tempo. Depois do seu entendimento como mausoléu ou santuário ou depósito onde se 

guardavam coisas antigas, os museus converteram-se em lugares de interpretação, 

estudo, investigação e mais tarde em centros de educação, em que o foco passou a ser 

lúdico e de recreação. A essas funções tradicionais os museus juntam-lhe a 

comunicação, onde toda e qualquer ação desenvolvida procura atingir a finalidade de 

serviço público. A museologia voltou-se para a comunidade, dando lugar a um novo 

conceito em que já não se centra no objeto mas transfere-se para a comunidade dando 

lugar a um novo conceito de museu enquanto um bem necessário e essencial ao serviço 



 111 

da sociedade. Um ponto essencial para que essa compreensão e reconhecimento se 

realizem, os museus, os monumentos, ou outros equipamentos culturais precisam de 

redefinir o seu papel educativo através do ato de comunicar. De facto, a comunicação 

não assenta nem no sujeito, nem no objeto, mas sim na relação entre ambas e está na 

base de toda a vida em sociedade. Ela eleva estes locais a pontos de encontro, de 

mediação, diálogo, partilha, reflexão e o Serviço Educativo tem na comunicação o seu 

aliado para atingir esse fim maior. Aqui assume igual importância a função dos 

técnicos, sobretudo do Serviço Educativo, enquanto elementos essenciais no 

estabelecimento de programas de mediação com a comunidade, no desenvolvimento de 

mediação cultural com atividades educativas que contribuem para a acessibilidade às 

manifestações culturais. O Técnico de Serviço Educativo é, desta forma, um elemento 

agregador de dois mundos distintos, que se encontram e se relacionam e 

complementam, através da construção de estratégias. O conjunto de Propostas de 

Serviço Educativo para aplicar no Castelo de Guimarães vai ao encontro destes pontos 

apresentados. Exposições, permanente e temporária, Roteiro de Descoberta, História 

Infantil, o recurso às novas tecnologias, entre outras atividades diversas têm o objetivo 

único de criar os primeiros passos na comunicação entre este Monumento Nacional e os 

seus públicos. 

Para concluir, é necessário registar que este trabalho não tem a ambição de se esgotar 

aqui. Nem a ambição de ser perfeito. Ele é um modesto contributo com vista ao reforço 

e reafirmação de um espaço de memória. É um ponto de partida para a criação, que 

desejamos proficiente, de conteúdos de Serviço Educativo para desenvolver e estimular 

a comunicação deste espaço com os públicos. 
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Anexo 1- Proposta 2: Roteiro Monte Latito 
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Anexo 2 – Proposta 3: História Infantil 

“Eu sou o Castelo de Guimarães e esta é a minha história!” 
 
Canção e Pauta Musical  
Ó Castelo de Guimarães 
Maravilha sem igual 
És robusto e altaneiro 
Aqui nasceu Portugal 
 
Voando ao romper d´aurora 
Vejo uma torre a crescer 
Imagino os céus d´outrora… 
Na vã gloria de vencer! 
Vimaranes e seu condado 
Muma Dias sua Condessa 
Neste berço foi criado 
Entre o mosteiro e a fortaleza 
 
No percurso da viagem, 
O castelo se fortaleceu 
Ergueu-se a torre de menagem 
Praça d´armas que a elegeu… 
Passar a ponte e tocar o céu 
Lá de cima dos torreões 
Épica história aconteceu, 
Nesta muralha de emoções 
 
 
Naquela época guerreira 
Muito sangue se derramou 
S.Mamede foi a primeira 
Batalha nobre que se travou… 
E o castelo foi confidente 
Deste legado com memória 
Força e virtude ardente 
Pelas conquistas da nossa História! 
 
Afonso Henriques, o Rei 
Conquistador de uma Nação 
Este símbolo que admirei 
Sinto um afago no coração… 
Anda comigo vem daí… 
Vem fazer parte e dar voz, 
Ao orgulho que senti 
Nesta cidade de todos nós! 
 
 
Ó Castelo altaneiro 
Maravilha sem igual 
De Guimarães, mensageiro 
AQUI NASCEU PORTUGAL
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Capitulo zero – Quem eu sou! 
Eu sou o Castelo de Guimarães e esta é a minha história! 
Eu existo há mais de mil anos! Mil! É muito tempo… tanto tempo que até é difícil imaginar. 
É muito importante que saibas que eu não nasci logo assim. Eu não fui sempre assim! Não tive sempre 
esta forma nem este tamanho… A forma que eu tenho hoje é o resultado de uma história muito longa 
de vida, repleta de episódios memoráveis, batalhas, obras e de muitas vontades de reis e necessidades 
do povo do Reino de Portugal…  
Como já te disse, a minha história é longa! Tem vários momentos diferentes e são, todos eles, em 
conjunto, que me tornam naquilo que sou hoje! É toda a aventura da minha vida que aqui quero muito 
contar…  
Como sabes, nós, os castelos, fomos construídos para fins militares e temos como principal objectivo a 
defesa das populações. Construir-nos era muito caro! Era necessário comprar material (pedra, ferro e 
madeira) e pagar aos trabalhadores e aos mestre-de-obras. Demoravam anos a construir-nos! Éramos, 
habitualmente, construídos junto a vias de comunicação e cursos de água e em pontos altos. Por isso 
nos chamavam de “altaneiros”. Ao sermos construídos lá nas alturas, era muito mais fácil ver as forças 
inimigas. 
Gosto muito de dizer que nós, os Castelos, somos uns sobreviventes pois ultrapassamos um sem fim de 
episódios para estarmos vivos hoje!  
São esses momentos que compõem a história da minha vida e que tu vais ter o privilégio de aqui ler e 
conhecer comigo… 
 
Pois bem, eu sou o castelo mais importante da História de Portugal…  
Sabes porquê? Porque conto histórias de batalhas, de reis e de príncipes, lendas, amor e de paixão, de 
famílias e de sonhos…  
Foi aqui, bem perto de mim, que tudo começou! Foi aqui que um povo corajoso decidiu travar lutas, 
vencer batalhas, com medo, mas com vontade… com muita vontade!  
Das minhas muralhas e adarves nasceu um sonho… um sonho maior que tudo e que deu origem a um 
reino chamado Portugal… Este sonho foi tornado realidade por homens e mulheres valentes, que nunca 
desistiriam de o concretizar… Por isso dizemos  
 
AQUI NASCEU PORTUGAL! 
 
(Refrão) 
 
Ó Castelo altaneiro 
Maravilha sem igual 
De Guimarães, mensageiro 
AQUI NASCEU PORTUGAL



Capitulo I – a necessidade de eu existir: a primeira pedra: o 
meu nascimento – Na época do 1º Condado Portucalense 
Todos os meninos e todas as meninas sabem o ano em que nasceram... mas eu não! Não fico triste com 
isso… Eu fui um castelo muito valente, salvei muitas pessoas de muitos ataques dos mouros e dos 
normandos, assisti a muitas batalhas, cercos e hoje em dia, mais velho e cansado, ainda tenho energia para 
receber bem as pessoas que, de todo o mundo, aqui me vêm ver e fotografar… 
Mas vamos começar pelo princípio…  
Era uma vez… todas as boas histórias começam com um “Era uma vez…”, por isso…  
Era uma vez, há muito, muito tempo atrás… muito antes de Portugal ser Portugal, muito antes dos carros 
ou dos foguetões de ir à lua… muito antes dos telemóveis ou das consolas… muito antes da televisão ou das 
calças de ganga e das t-shirts… uma terra chamada Vimaranes, que ficava dentro de uma outra terra ainda 
maior, chamada Condado Portucalense… Na altura, esse condado era governado por um conde, o conde 
Hermenegildo Gonçalves, e por uma condessa, a Condessa Mumadona Dias. 
Viveram muitos anos e foram muito felizes, até que um dia a D. Mumadona ficou viúva… Foi nessa altura, 
nesse preciso momento, que a D. Muma, como carinhosamente os vimaranenses e eu gostamos de a 
chamar, decidiu mandar construir um Mosteiro e, mais tarde, um Castelo, em Vimaranes, terras que eram 
sua propriedade.  
Foi desta forma que eu comecei a nascer… Foi por volta do ano de 957… 
Mas eu ainda não existia como me vês hoje!  
Como já te contei, eu sou o resultado de muitas obras. No início, eu era uma fortaleza muito simples, muito 
incipiente, mas era a mim que todos recorriam sempre que havia algum ataque. É que, este território era 
muito desejado por outros povos que, por isso, o queriam conquistar. Por exemplo, os mouros que viviam 
mais a sul e os normandos que vinham dos países mais frios do norte da Europa, eram aqueles que mais nos 
atacavam. Foi uma época muito dura!  
Tudo isto se passou num ano com apenas 3 algarismos… Era o século X… 
Tudo isto aconteceu há muito, muito, muito tempo atrás.  
 

Capitulo II – Os meus primeiros passos – Na época do 2º 
Condado Portucalense 
Mais tarde, quem tomou o governo do Condado Portucalense foi um outro conde: o Conde D. Henrique de 
Borgonha. Ele era francês e passou por esta região como Cruzado, com destino à Terra Santa. Pelo caminho 
dessa viagem, os Cruzados apoiavam os reinos que lutavam contra os muçulmanos. Foi numa dessas ajudas 
que D. Henrique de Borgonha conheceu D. Afonso VI, o Imperador das Hespanhas. 
Depois de ter mostrado ser um soldado valente, D. Afonso VI deu ao Conde D. Henrique a mão de sua filha, 
D. Teresa de Leão, para casar e doou-lhe um condado para governar: o Condado Portucalense. 
Este Conde D. Henrique da Borgonha era um jovem muito corajoso e ambicioso. Depois de casar com a bela 
D. Teresa, começou a pensar em conquistar mais terras e assim aumentar o seu condado e ainda, torná-lo 
independente do Reino de Leão… Para isso, precisava de preparar-se para duras batalhas e fortalecer os 
meios de defesa. Como vem viver para Vimaranes com a esposa, o Conde D. Henrique decidiu construir-me 
de novo, mais forte e mais resistente do que aquele que D. Muma tinha mandado construir. 
 

Capitulo III – A minha infância – Na época de D. Afonso 
Henriques 
Do casamento entre o Conde D. Henrique de Borgonha e de D. Teresa de Leão, nasceu D. Afonso Henriques. 
Afonso em homenagem ao avô materno (D. Afonso VI de Leão e Castela) e Henriques por significar ser 
“filho de Henrique”. 
Eu que conheci, desde sempre, este miúdo, tenho que te dizer que D. Afonso Henriques era, desde 
pequenino, levada da breca! Eu olhava para ele e percebia logo… este menino está destinado a fazer 
grandes coisas... E fez! 
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Ainda pequenino, o Afonso ficou sem pai, mas, valente e destemido que era, decidiu seguir as suas pisadas 
e fazer de tudo para concretizar o sonho de D. Henrique… Será que ainda te lembras qual era??? Foi difícil, 
custou muito, mas com a ajuda dos nobres portucalenses, tudo se tornou mais fácil… 
Foi neste momento que eu ganhei mais força. E ainda bem, porque também passei por obstáculos difíceis… 
Um deles foi o Cerco em 1127, no qual o D. Afonso VII queria obrigar D. Afonso Henriques a prestar-lhe 
vassalagem… Não foi nada bonito de se ver! Este momento foi salvo pelo D. Egas Moniz, esse nobre 
honrado e respeitado por todos. 
Outro momento difícil passou-se no ano seguinte… 1128…  Imagina: Mãe de um lado, com soldados… Filho 
de outro, com soldados também… D. Teresa e D. Afonso Henriques, lutam entre si, nas minhas 
redondezas… Foi a primeira grande batalha, a Batalha de S. Mamede… Aquela que é apelidada de “1ª tarde 
portuguesa”… Bonita designação, não achas??? Era o dia 24 de Junho de 1128…  

 

Capítulo IV – Eu adulto e firme – Na época das grandes obras 
Algum tempo depois, uns cento e cinquenta anos depois do meu nascimento, passo por mais uma 
aventura... São episódios que me vão mudar para sempre! Foi nessa altura que os castelos e as fortalezas 
do Reino de Portugal tiveram obras, para se tornarem mais fortes, mais seguros e resistentes. Tudo isto 
aconteceu nos reinados de D. Dinis e D. Afonso III.  
Sabes o que fizeram?  
. Altearam as minhas muralhas… 
. Construiram a minha Torre Menagem, bem no centro da Praça de Armas… 
. Construiram as minhas 4 Torres… duas delas construídas em pontos que faziam a ligação com a muralha 
que circundava Guimarães e as outras duas em zonas de defesa. O desenho abaixo ajuda-te a entender 
melhor… espreita-o! 
. Construiram 2 Torrões junto à porta de entrada e outros 2 junto à porta de saída. E elas cá estão, fortes e 
seguras e cheias de vontade de por cá ficarem muitos e bons anos… Adquiri por isso, a forma que hoje 
tenho! 
E agora faço-te uma pergunta!  
Sabes o que é uma Torre de Menagem? A Torre de Menagem é a torre maior do castelo, e a minha é bem 
alta!!! Tem 25 metros de altura e as paredes chegam a  ter 2m de espessura… é uma verdadeira Torre de 
Menagem!!! Cada um dos seus quatro lados chega a medir mais de 10metros. Tem 4 pisos e o último é 
bestial…  
Tens que lá ir! Para fazeres tudo isto, terás que atravessar a minha ponte de madeira que liga o adarve à 
Torre… Ao passa-la vais sentir-te a fazer uma verdadeira travessia no tempo! 
Depois de subir as escadas super antigas de madeira e chegares ao último piso, se te puseres em bicos de 
pés, quase que consegues tocar o céu!!!  
A partir desse local consegues ver toda a paisagem de Guimarães, o Monte da Penha, as montanhas do 
Geres, do Sameiro, e muito, muito mais… a vista parece não ter fim… vais ficar mesmo surpreendido! 
Se bem te lembras, desde que comecei a contar a minha história já passámos por muitos anos… Falámos na 
Condessa Mumadona, no Conde D. Henrique, D. Afonso Henriques, no D. Dinis e D. Afonso III… já se 
passaram 500 anos…  
Espero que estejas a gostar muito! 

 

Capitulo V – E adulto, valente e protector – No tempo dos 
cercos! 
No séc. XIV eu passei por alguns cercos. Sabes o que é um cerco? Um cerco é uma estratégia militar, muito 
usada nesta altura, que tem como objectivo enfraquecer o inimigo para depois o conquistar mais 
facilmente. Os cercos não permitem nem a entrada nem a saída de tropas ou de população. Sentia-se fome 
e sede e muito medo! Em 1322, 1369 e 1385, são as datas dos cercos que me fizeram!  
Não foi fácil resistir!  
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O primeiro cerco deste século aconteceu em 1322, na época em que D. Mem Rodrigues de Vasconcelos era 
Meirinho-mor de Entre-Douro e Minho; 
Mais tarde, nos finais de 1369, Henrique II da Trastâmara, Rei de Castela, cerca-me durante os conflitos 
fernandinos! 
E depois, mais tarde, em 1385, também D. João I, Mestre de Avis, aquele que ficou conhecido como o da 
“Boa Memória”, faz-me um cerco. Nessa altura o Alcaide do Castelo era D. Aires Gomes da Silva. 
Como vês, a vida de um castelo, importante como eu, não foi nada fácil!!! 

Capitulo VI – Eu adulto numa nova função – o Paço do Alcaide 
Portugal não andou sempre empenhado em batalhas ou concentrado nas conquistas e nas descobertas… 
também passou por momentos de paz, em que tanto reis quanto nobres e povo, viviam épocas mais 
tranquilas. É numa dessas épocas de paz na vida militar portuguesa que outro episódio na minha vida 
aconteceu… 
Eu conto-te melhor… 
Encostado ao meu muro norte foi construída, no séc. XV, uma residência senhorial para aqui viver o Alcaide 
do Castelo. Por isso se chama, a essa estrutura, de Paço do Alcaide! 
Pensa-se que essa casa teria 4 pisos. O 1º e o 2º piso não tinham janelas, ou se tivessem, não estariam 
viradas para o exterior mas sim para o interior, por uma questão de segurança, claro! Provavelmente seria o 
local onde se guardariam os cereais e as armas. O 3º e o 4º piso seriam a residência do alcaide do castelo. 
Por isso vês, lá no alto, algumas janelas e lareiras… elas permitem-nos perceber que seriam o local onde 
habitava o Alcaide do Castelo, pois mostram o gosto e a necessidade de conforto … vê aqui uma dessas 
janelas com os bancos afrontados e lareiras… 
Tal como te contei, nesta habitação nobre vivia o Alcaide do Castelo. Era nomeado pelo rei de Portugal e 
tinha origem nobre e residia habitualmente no castelo. O alcaide começou por ter uma função militar, e 
com o passar do tempo, teve ainda outra função: a de aplicar a justiça em nome do rei, garantindo o 
cumprimento da lei nas vilas e concelhos do reino de Portugal. Era, por isso, uma pessoa muito importante 
nas terras do Reino. 
Que tal descansarmos um pouco por agora? Proponho-te uma pintura… concordas? 

Capitulo VII – Eu no princípio do fim – Na época do 
esquecimento 
Com o passar dos séculos, os castelos deixaram de ser importantes na vida do Reino de Portugal, e eu não 
fui excepção. Acabei naturalmente por ser abandonado e a minha pedra desejada para outras construções 
nas redondezas. Aconteceu no séc. XVII e, mais tarde, no início do séc. XIX.  
Naquela altura, as pessoas achavam que tudo aquilo que era antigo precisava de ter serventia, caso 
contrário, era visto como um estorvo às grandes mudanças que aconteciam por toda a Europa. 
Principalmente no séc. XIX, fase de grandes avanços no conhecimento, na medicina, na indústria… 
Nasci castelo, forte e protector, e no meu fim de vida tornei-me  cárcere e caserna militar!  
Mas não te assustes!!! No séc. XIX, eu estava ainda muito bem conservado! 
Vê estas fotografias…   
São as mais antigas que existem de mim! Foram tiradas no séc. XIX! 

 

Capítulo VIII – Eu no re-acordar de mim mesmo – No tempo 
dos prémios e os galardões e restauro 
Na verdade, no séc. XIX eu estava muito bem preservado. Tão bem que recebi um prémio: em 1881, Sua 
Alteza Real o Rei D. Luís I, declarou-me “Monumento de 1ª classe em todo o Minho”. 
Mais tarde, em 1910, ganhei a categoria de Monumento Nacional!!! 
Mas, algum tempo depois, a Sociedade Patriótica Vimaranense quis destruir-me pois eu tinha servido de 
cadeia durante a Guerra Civil entre os Miguelistas (adeptos de D. Miguel) e os Liberais (adeptos de D. 
Pedro). Representava, por isso, algo que os portugueses queriam apagar da sua memória… Mas, tal não 
chegou a acontecer!  
Em 1936, durante um período da nossa história chamado Estado Novo, eu fui restaurado. Esta importante 
tarefa foi feita pela Direcção Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais que realizou obras para eu ficar 
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mais limpo, mais seguro e arranjaram-me as muralhas, as torres e o adarve. Abri as minhas portas como um 
castelo recomposto em 1940 para importantes celebrações de então, a partir daí, nunca mais parei!!! 
Em 2001, Guimarães recebeu um Prémio mundialmente reconhecido: o seu Centro Histórico foi eleito 
Património Cultural da Humanidade pela UNESCO!!! E eu, claro, faço parte desse centro, do qual também 
muito me orgulho! 
Poucos anos depois, os portugueses uniram-se para me eleger, a mim, o castelo de Guimarães, o castelo da 
fundação da nossa nacionalidade… o castelo do berço da nossa muy nobre história, como uma das 7 
Maravilhas de Portugal!!! Foi no dia 7 de Julho de 2007! Foi um belo presente!  
Foi um presente que gostei muito de receber!!! 
Este ano, em 2012, a cidade de Guimarães é um palco gigante de actividades culturais virado para o mundo 
… Celebramos o ano da Capital Europeia da Cultura! Daqui, do alto da Colina, do alto do Monte Latito, eu 
assisto e faço também parte, de toda a energia boa que emana deste rodopiar de gentes, de música, de 
teatro, de histórias… que maravilha! 

Capitulo IX – O meu futuro – Tu fazes parte! 
E este sou eu! Com todas estas peripécias, aventuras, medos e receios, mas cheio de alegrias e de sonhos 
que ainda não desisti de concretizar. Faço parte incondicional da História de Portugal. Do alto das minhas 
pedras, vi Portugal nascer, crescer e assisti, ora de longe ora de perto, a todos os seus momentos de 
dificuldades e de glória. Acho que sou um privilegiado. Hoje sou um elemento fundamental da cidade de 
Guimarães e um símbolo do nosso país! Todos me vêm ver, visitar, fotografar, filmar… Todos me guardam 
num cantinho das suas experiências de crianças de escola ou de adultos. Muitos já me viram ao vivo e 
outros tantos conhecem-me apenas através dos livros, de fotografias ou da televisão, mas no final, todos 
me conhecem… todos sabem quem eu sou! 
Mas eu também sou um castelo com sentimentos. Tenho pensado muito no futuro, de como irei estar 
daqui a alguns anos, de como irei ser tratado… eu acredito que tu, um dia que cresças, irás olhar para mim 
com muito afeto, com admiração e com responsabilidade também. Sei que vais recordar a minha história e 
vais proteger-me tal como o fizeram outros antes de ti. Por essa razão quero terminar a minha história com 
um convite! Gostava muito de nomear-te meu Embaixador. Se aceitares, basta que cantes a minha canção e 
escrevas o teu nome neste Cartão. Tornas-te logo um Embaixador do Castelo de Guimarães.  
Aceitas?  
E já sabes, vem ver-me sempre que queiras! Gosto de te ter por cá!  
Até um dia destes! 
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Anexo 3 – Proposta 4: Conteúdos para Telemóvel, Tablet e iPhone 

Apresentação de conteúdos 

Imagem 1  

 

 

 

Tema a abordar: Castelo de Guimarães 

Conteúdo: O Castelo de Guimarães é o castelo mais fantástico da História de Portugal! 

Não é um castelo de dragões, de princesas em apuros nem de rainhas malvadas… é o 

castelo valente que representa a fundação de um dos reinos mais antigas da Europa: o 

Reino de Portugal. 

 

Imagem 2  

 

Tema a abordar: Castelo de Guimarães numa vista geral aérea 

Conteúdo: Ele não teve sempre este tamanho todo… nem teve sempre este formato! A 

Torre de Menagem, a torre maior do castelo, foi construída quando o castelo já tinha 

alguns séculos de vida! 

 

Imagem 3  

 

Tema a abordar: D. Mumadona Dias e a necessidade da existência do Castelo 

Conteúdo: A primeira vez que pensaram em construi-lo foi há mais de mil anos atrás! Sim! 

Mil... Uma senhora, Condessa Mumadona Dias de seu nome foi  quem o mandou 

construir… Queria uma fortaleza que protegesse o Mosteiro e a população que vivia nas 
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suas terras de Vimaranes, dos ataques dos mouros e dos normandos. Esta construção de D. 

Mumna não chegou aos nossos dias.  

 

Imagem 4  

 

Tema a abordar: Conde D. Henrique e sua acção 

Conteúdo: Algum tempo depois, no séc. XI, o Conde D. Henrique vem viver para 

Guimarães com a sua esposa D. Teresa de Leão e decidem fortalecer o Castelo de 

Guimarães, Podes ver os vestígios mais antigos nas fiadas Noroeste do castelo… se deres a 

volta, vais encontrar essas fiadas de pedras no lado de fora da muralha, bem junto à porta 

de saída! 

 

Imagem 5 

 

Tema a abordar: D. Afonso Henriques e o Cerco 

Conteúdo: No tempo de D. Afonso Henriques o castelo de Guimarães sofreu um grande e 

poderoso cerco por parte do Rei de Castela. O seu primo, Afonso VII, queria lembrar a 

Afonso Henriques que era seu rei e que, por isso, lhe devia algumas obrigações. Aconteceu 

em 1127 e esta situação foi salva por D. Egas Moniz. 

 

Imagem 6 

 

Tema a abordar: Batalha S. Mamede: 1ª tarde portuguesa 
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Conteúdo: Um dos episódios mais famosos da vida do Castelo de Guimarães foi a Batalha 

de S. Mamede. No dia 24 de Junho de 1128, D. Afonso Henriques e D. Teresa de Leão 

confrontam os seus exércitos e lutam entre si. Sai vitorioso o jovem Afonso e abre-se o 

caminho para a criação de um reino independente: o Reino de Portugal. 

 

Imagem 7 

 

Tema a abordar: Torre de Menagem para salientar ação de D. Dinis e D. Afonso III 

Conteúdo: Mais tarde, os reis de Portugal decidem fortalecer os castelos do reino e o de 

Guimarães ficou mais alto, mais robusto e mais completo… Os Reis D. Dinis e D. Afonso 

III decidem altear as muralhas, construir dois torreões junto à porta de entrada e outros dois 

junto à porta de saída, as 4 Torres e a Torre de Menagem. 

 

Imagem 8  

 

Tema a abordar: Paço do Alcaide 

Conteúdo: Algum tempo mais tarde, os castelos deixam de ser importantes na defesa do 

Reino e passar a ter outras funções. Foi construída uma zona residencial numa das paredes 

da muralha do castelo: era o Paço do Alcaide. O Alcaide era o representante do Rei, fazia 

com que tudo aquilo que o rei decidisse ser feito, fosse de facto. Eram pessoas importantes 

nas terras do reino e, habitualmente, era alguém de sangue nobre.  

 

Imagem 9  
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Tema a abordar: Lareiras e janelas do Paço do Alcaide 

Conteúdo: Pensa-se que a casa do Alcaide do castelo teria quatro pisos… Os dois 

inferiores não teriam janelas e os dois superiores seriam o local de residência, com quarto, 

salas, etc. Ainda hoje podes ver as lareiras e janelas que se pensa serem dessa época. Foi 

construído no séc. XV e remodelado no séc. XVI.  

 

Imagem 10  

 

Tema a abordar: Decadência 

Conteúdo: Com os progressos militares, os castelos foram sendo lentamente abandonados e 

o de Guimarães não foi exceção. Depois de perder a sua mais-valia militar, o Castelo de 

Guimarães serviu de cárcere e, em 1895, foi ainda caserna militar. 

 

Imagem 11 

 

Tema a abordar: Prémios e Decadência 

Conteúdo: Em 1881 Sua Alteza Real D. Luís declara o Castelo de Guimarães como 

Monumento de 1ª classe no Minho. Em 1910 é elevado a Monumento Nacional e em 1935 

houve uma proposta para usar as suas belas pedras para construir novas ruas e novos 

edifícios.  

 

Imagem 12 
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(imagem de uma placa que se encontra no castelo) 

Tema a abordar: Obras da DGEMN 1937.1940 

Conteúdo: Em 1937 o Castelo recupera todo o seu valor simbólico e inicia-se o seu 

restauro em 1937 e em 1940, nas vésperas das Comemorações dos Centenários, ele ganha 

todo o aspeto que hoje tem.  

 

Imagem 13 

 

Tema a abordar: Património da UNESCO 

Conteúdo: Em 2001, no dia 13 de dezembro, o Centro Histórico de Guimarães, do qual faz 

parte o Castelo de Guimarães, foi elevado a Património da Humanidade. Foi uma bela 

distinção que o Mundo ofereceu a Guimarães. 

 

Imagem 14  

 

Tema a abordar: Maravilha de Portugal 

Conteúdo: Os portugueses uniram-se em 07-07-2007 para escolher o castelo de Guimarães 

como uma das 7 Maravilhas de Portugal. E este castelo é uma maravilha, não é? 

 

Imagem 15  

 

Tema a abordar: Guimarães é Capital Europeia da Cultura 
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Conteúdo: Num ano em que se comemora especialmente a Cultura em Guimarães, muitos 

são os eventos preparados para realizar no Castelo de Guimarães. Contamos contigo!
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Anexo 5 – Proposta 5: Recriação Histórica 

Apresentação de conteúdos: PPT 

Paço dos Duques de Bragança  
APRESENTA 
 
Personagens com História… 
Conversas sem fim com… 
Condessa Mumadona Dias 
 
Era uma vez… 
Todas as boas histórias começam com  
“Era uma vez…” 
Por isso, 
ERA UMA VEEEEEZZZZ… 
há muitos, muitos, muitos anos atrás… 
uma menina chamada  
MUMADONA 
que viveu nesta região  
atualmente conhecida por 
Guimarães 
Esta menina estava predestinada 
a fazer grandes coisas… 
E por isso ficou, para sempre,  
na nossa História!! 
A sua mãe chamava-se  
Onega Lucides  
O seu pai chamava-se  
Diogo Fernandes  
Foi uma menina muito feliz… 
Aprendeu a cozinhar… 
Brincava… 
Andava a cavalo… 
Corria pelos campos… 
Cresceu forte e saudável… 
E quando cresceu mais um pouco, teve que casar… 
Houve muitos candidatos… 
e 
a escolha foi muuuuuuito difícil… 
Procuraram um noivo para ela, que fosse… 
Giro… 
Muito jeitoso… 
Bom cavaleiro… 
Homem honrado… 
E muito valente… 
Até que surgiu o noivo escolhido… 
Hermenegildo Gonçalves era o seu nome! 
Sim!  
HER - ME - NE - GIL - DO 
GONÇALVES 
Era Conde de Tuy e do Porto 
E no dia marcado lá casaram… 
Namoriscaram muuuito os dois… 
E tiveram 6 filhos!!! 
6! 
Gonçalo/Diogo/Ramiro/Onega/Nuno/Arias 
E viveram todos muito felizes!!! 
Até que um dia… 
Um dia…  
O Conde morreu  
e  

D. Mumadona ficou viúva… 
 É então que ela manda construir um Mosteiro   
na parte mais baixa de Guimarães 
E uma torre na parte mais alta de Guimarães 
E assim, com o passar dos anos, nasceram as 
duas vilas de Guimarães: 
a Vila de Cima ou Vila do Castelo 
e 
a Vila de Baixo ou Vila do Mosteiro 
Vilas que estão na origem de Guimarães… 
E que elevaram Guimarães a Património da 
Humanidade em 2001! 
Neste mapa podemos ver bem o local  
dessas duas construções: 
nº1 e nº8 
Por isso se diz que a Condessa Mumadona  
foi a Fundadora de Guimarães 
D. Muma, como também é conhecida, está  
imortalizada numa escultura, bem no centro de 
 uma grande Praça de Guimarães. 
Feita pelo escultor Álvaro de Brée,  
ela foi inaugurada em 1960 pelo Presidente da 
República da época, 
o Almirante Américo Thomaz!  
E esta é a história 
muuuito resumida e apressada  
desta menina que se tornou na Dama 
 mais poderosa e respeitada desta região 
a 
Condessa Mumadona Dias 
Vitória vitória… 
Acabou-se a história!!! 
Vamos recordar algumas coisas  
que aprendemos hoje??? 
Então, vamos responder… 
1 – Como se chama a Dama da nossa história? 
a) Condessa Mumadona Dias 
2 – Em que século ela viveu? 
b) Séc. X 
3 – Foi Senhora de Guimarães ou de Évora? 
c) De Guimarães. 
4 – Os pais chamavam-se… 
d) Diogo e Onega  
5 – Como se chamava o marido??? 
e) Hermenegildo Gonçalves 
6 – Quantos filhos teve? 
f) 6 
7 – O que mandou construir em Guimarães? 
g) Uma Torre e um Mosteiro 
8 – Como é carinhosamente chamada? 
h) Fundadora de Guimarães
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Anexo 6 – Proposta 5: Recriação Histórica 
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Anexo 7 – Proposta 5: Recriação Histórica 
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Anexo 8 – Proposta 8: Castelo vai à escola! 

Apresentação do PPT: 

_ O Castelo de Guimarães _ 

 um Castelo de histórias  

 

O Castelo de Guimarães é o castelo mais especial da nossa História… 

O Castelo de Guimarães tem uma vida longa! 

Para o conhecermos melhor temos que fazer uma viagem pelo tempo… 

Há muitos, muitos, muitos séculos atrás…  

Quando Portugal ainda não era Portugal…  

Quando Portugal era Condado Portucalense…  

Quando Guimarães não era a Guimarães que hoje conheces…  

Quando Guimarães se chamava Vimaranes 

Esta região era governada por uma poderosa Senhora que mandou construir um Castelo nas suas 

terras… 

Essa dama chamava-se Condessa Mumadona Dias 

Havia povos que ambicionavam conquistar estas terras, que eram boas, férteis e com temperaturas 

suaves…  

Da necessidade de proteção, nasceu a vontade de construir uma fortaleza… 

Assim, as pessoas desta região podiam refugiar-se dos ataques dos inimigos: os Muçulmanos e os 

Normandos 

É o início da história do Castelo… Vivia-se o século X 

Ninguém sabe ao certo qual a forma que esse Castelo tinha… 

Sabe-se que foi construído entre 950 e 957… 

Pensa-se que seria de pedra e de madeira… que teria formato arredondado… e seria muito, muito 

simples…  

Mais tarde, Portugal inicia um novo capítulo na sua História… 

Surge o 2º Condado Portucalense 

Quem o governa é o Conde D. Henrique e D. Teresa de Leão, 

pais de D. Afonso Henriques 

Vêm viver para Guimarães e fortalecem a estrutura do castelo. 

Os historiadores pensam que há vestígios desse tempo, bem junto à porta chamada da Traição…  

Mais tarde, nasce D. Afonso Henriques… e é durante a sua vida, durante o séc. XII,  

que se dá o Cerco de D. Afonso VII em 1127 e a Batalha de S. Mamede em 1128… 

É neste século que o Castelo ganha a forma de um escudo 

No séc. XIII, nos reinados de D. Afonso III e D. Dinis, o Castelo de Guimarães muda para 

sempre!São construídos os torreões na porta de entrada (virada para o burgo de Guimarães) e na 

porta de saída do castelo (virada para os arrabaldes) 

São alteadas as muralhas do castelo 

São construídas as 4 torres 

E é construída a Torre de Menagem! 

A Torre de Menagem do Castelo de Guimarães tem:  

25 metros de altura! 

Chega a ter 2 metros de espessura! 

Planta quadrangular! 
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4 pisos!  

Tem siglas no seu interior… 

O adarve superior tem vista magnífica! 

É este Castelo que sofre vários cercos no séc. XIII e XIV… mas aguenta-se firme! 

Ele é um castelo IMPONENTE!!! 

mas… com o passar do tempo… 

O Castelo 

deixou de ser importante na sua mais nobre função:  

a defesa das populações… 

No séc. XV e XVI foi adaptado a Paço do Alcaide!  

Ainda hoje vemos as janelas e as lareiras desta residência senhorial do Alcaide do Castelo…  

Tinha 4 pisos: 

dois inferiores ao adarve onde se guardariam bens e armas… sem janelas para o exterior… 

e outros dois acima do adarve, com janelas e lareiras…  

Entre séc. XVII e XIX foi perdendo importância e aos poucos foi  

abandonado e esquecido… 

Viveram-se tempos em que tudo o que era antigo não era importante… e as pedras do castelo eram 

úteis para novas obras, novas avenidas… 

Alguma pedra foi retirada do castelo nesta fase… 

Foi uma época de grandes mudanças em todo o Reino… 

Quase perdemos o Castelo para sempre! 

Mas, em 1881,  

Sua Alteza Real o Rei D. Luís I 

declara o Castelo de Guimarães como o único Monumento de 1ª classe em todo o Minho! 

Em 1910 é elevado a Monumento Nacional! 

Em 2001 recebe prémio da UNESCO por fazer parte do 

Centro Histórico de Guimarães Património da Humanidade! 

Mais tarde, os portugueses unem-se para o escolher como uma das 7 Maravilhas de Portugal 

Foi no dia 07.07.2007! 

e neste ano de 2012… 

ano em que comemoramos a cultura em Guimarães, 

o nosso Castelo é visitado por pessoas do mundo inteiro! 

 

Lá do alto das suas muralhas…  

Lá do alto do Monte Latito… 

o Castelo de Guimarães exibe-se para o mundo, orgulhoso da sua História… 

 

Uma história tão longa quanto a História de Guimarães e a de Portugal! 
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