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2.050 Perspectiva do perfil do CHC, observado a partir do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (fonte: 
DGPC/Luís Ferreira Alves) (2005) 

 



O projecto “Património Arquitectónico: Ciência, Educação Patrimonial e Inclusão” 
congrega um conjunto de iniciativas de diferentes instituições e entidades que se 
associam com o objectivo de sensibilizar a sociedade para questões relacionadas com 
os temas Património Arquitectónico, Educação Patrimonial e Inclusão, num acto de 
cidadania.  

A prossecução do objectivo exposto contempla diversas actividades ao longo de 2015, 
em datas simbólicas, tendo em vista: (i) sensibilizar a população em geral para a 
riqueza patrimonial da cidade de Coimbra; (ii) sensibilizar as crianças com e sem 
deficiência para o património da cidade de Coimbra e aquisição de conhecimentos de 
sistemas e técnicas construtivas tradicionais; (iii) fornecer informação das técnicas 
mais adequadas para a intervenção em Património Arquitectónico; (iv) fomentar na 
sociedade o espírito solidário. 



 
CRONOGRAMA 

Património Arquitectónico: ciência, educação patrim onial e inclusão 
dia hora actividade local Obs: 
7 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 1:  

bolo decorativo 
Escola Básica 
de Solum Sul 

Desenvolvimento de actividade na qual se pretende que os 
participantes façam uma unidade de biscoito, de 12x12cm, a partir 
da técnica dos esgrafitos. 
O objectivo desta actividade é, para além de sensibilizar o 
participante sobre os revestimentos decorativos dos edifícios 
históricos e respectivas técnicas de execução, que construam um 
painel, com cerca de 32 unidades, recorrendo às simetrias da 
matemática (rotação, translação, etc.). 
Pretende-se que, de igual modo, aos objectivos a atingir no 
workshop 1, estabelecer analogias entre os ingredientes culinários 
e os materiais utilizados nos sistemas construtivos tradicionais. 
Esta actividade é de acesso restrito ao público. 

8 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 1:  
bolo decorativo 

APPACDM, 
Unidade 
Funcional de 
Montemor-o-
Velho 

9 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 1:  
bolo decorativo 

APCC 

14 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 2:  
Esgrafito de biscoito 

Escola Básica 
de Solum Sul 

Desenvolvimento de actividade na qual se pretende que os 
participantes façam a decoração de um bolo com ingredientes 
culinários (icing sugar, corantes, fantasias decorativas). 
O objectivo desta actividade é de que os participantes, assumindo 
o bolo como um edifício, realizem a decoração do bolo como se 
estivessem aplicar revestimentos a esse edifício, estabelecendo, 
deste modo, analogias entre os ingredientes culinários e os 
materiais utilizados nos sistemas construtivos tradicionais. 
Esta actividade é de acesso restrito ao público.  

15 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 2:  
Esgrafito de biscoito 

APPACDM, 
Centro 2 de 
Coimbra (Casa 
Branca) 

16 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 2:  
Esgrafito de biscoito 

APCC 

18 de Abril 14h30 Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios 

Museu da 
Ciência da UC 

Apresentação dos trabalhos desenvolvidos nos Workshops 1 e 2, 
que relacionam o tema do Património Arquitectónico com a 
Educação Patrimonial e a Inclusão. 
Esta actividade é de acesso livre ao público.  

13h00 Centro Histórico 
de Coimbra 
(CHC); 

Realização de um périplo desde o CHC, a partir do Largo Marquês 
de Pombal, até ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, para ver e 
conhecer revestimentos históricos e respectivas técnicas 
tradicionais utilizadas nos edifícios históricos. Esta actividade será 
animada por momentos musicais de alunos do Conservatório de 
Musica de Coimbra, demonstrando como é que a música também 
é “constituída” por “revestimentos” musicais. 
Esta actividade é de acesso livre ao público.  

17h00 Mosteiro de 
Santa Clara-a-
Velha 

Visita ao Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. 
Esta actividade é de acesso livre ao público.  

18h00-18h30 Mosteiro de 
Santa Clara-a-
Velha 

Apresentação de estudos realizados aos sistemas construtivos do 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha e de edifícios do CHC, que 
relacionam o tema do Património Arquitectónico com a Ciência. 
Esta actividade é de acesso livre ao público.  

28 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 1:  
bolo decorativo 

Escola Básica 
de Solum Sul 

Repetição da actividade do workshop 2. 
O objectivo desta actividade é de que a partir dos conhecimentos 
adquiridos sobre os revestimentos históricos dos edifícios do CHC 
e do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha os participantes assumindo 
o bolo como um edifício realizem a decoração do bolo como se 
tivessem aplicar revestimentos a esse edifício. 
Esta actividade é de acesso restrito ao público.  

29 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 1:  
bolo decorativo 

APPACDM, 
Centro 2 de 
Coimbra (Casa 
Branca) 

30 de Abril 9h30-12h30 Wokshop 1:  
bolo decorativo 

APCC 

4 de Maio  Visita de estudo LNEC O objectivo desta actividade é, partindo de uma visita aos 
laboratórios do LNEC, nomeadamente aos laboratórios de 
revestimentos do Núcleo de Revestimentos e Isolamentos (NRI), 
integrado no Departamento de Edifícios (DED), e de caraterização 
mineralógica e microestrutural do Núcleo de Materiais Metálicos 
(NMM), fornecer informação das técnicas mais adequadas para a 
intervenção em Património Arquitectónico. 
Esta actividade é de acesso restrito ao público.  

18 de Maio 17h00 Dia Internacional dos 
Museus 

Mosteiro de 
Santa Clara-a-
Velha 

Apresentação da exposição Património Arquitectónico: Educação 
Patrimonial/Inclusão. 
Este trabalho é realizado a partir dos elementos realizados nos 
workshops 1 e 2, como também com os registos fotográficos e 
fílmicos realizados nestes workshops e na actividade do dia 18 de 
Abril pela UCV - Televisão Web da Universidade de Coimbra 
(UCV). 
A composição plástica da exposição conta com o apoio da EUAC. 

4 de Julho  Dia da Cidade Conservatório de 
Musica de 
Coimbra 

Espetáculo de teatro e ballet com alunos do Centro Norton de 
Matos e da APPACDM , respectivamente. 
A cenografia deste espetáculo é realizada a partir da projecção 
dos registos fotográficos e fílmicos realizados nos workshops e na 
actividade do dia 18 de Abril pela UCV. 
A data desta actividade está sujeita à sua confirmação. 

3 de Dezembro 17h00 Dia Internacional de 
Pessoas com 
deficiência 

Imprensa da 
Universidade de 
Coimbra 

Lançamento do E-book Património Arquitectónico: Educação 
patrimonial / Inclusão, editado pela Imprensa da Universidade de 
Coimbra (IUC), que compila as actividades desenvolvidas ao 
longo do projecto, com imagens realizadas pela UCV, entre 
outras, e diversos depoimentos. 
A data desta actividade está condicionada pelo desenvolvimento 
do respectivo E-book. 

 


