
25 de Setembro 
16horas 
Jardins  Do Castelo  de Pirescoxe 

RAÍZES E AFETOS – O PATRIMÓNIO COMO 

VEÍCULO DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA 

Objetivos da Conversa: 
-Sensibilizar para a importância do conhecimento da história e património local na construção da 
identidade individual e coletiva;  
- Dar  a conhecer  algumas praticas  e  projetos desenvolvidos pelos Agrupamentos de Escolas de 
Santa Iria da Azóia em parceria com ADPAC.
- Apresentar o projeto “ Guardiões de Vale de Flores  desafiar a comunidade educativa e politica a   
envolver-se, articuladamente, na sua implementação . 
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Título: “RAÍZES E AFETOS – O PATRIMÓNIO COMO VEÍCULO DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA “ 

Data: 25 de setembro de 2022 

Hora :16h00  

Frase de referência:            

“SÓ SE DEFENDE O QUE SE AMA E SÓ SE AMA O QUE SE CONHECE” 

 

     Premissas i 

  
a. Maior afetividade entre as pessoas diminui a violência, a 

agressividade gratuita e os conflitos inúteis, promovendo maior 

urbanidade, coesão social e tolerância, valores essenciais a uma 

comunidade desenvolvida. 

 b. O desenvolvimento de relações afetivas aos lugares, costumes e 

tradições locais permite a identificação das comunidades com as suas 

raízes e consequentemente a busca dum futuro assente nas 

potencialidades e recursos locais e numa perspetiva de desenvolvimento 

sustentável. 

 c. Uma terra sem passado é uma terra sem futuro, pelo que dar às novas 

gerações a dimensão da luta dos antepassados para a construir é uma 

forma de garantir a coesão cultural e o sentimento de pertença no futuro. 

(in guião da Cidade dos afetos https://www.cidadedosafetos.pt/ 

 Reforçar as condições necessárias e criar planos de ação de longo 

prazo para que os cidadãos possam exercer os seus direitos e deveres 

culturais: valorizando a diversidade cultural; capacitando-os e dando-lhes 

voz e poder de decisão; envolvendo-os na criação de políticas culturais e 

na programação das organizações culturais; promovendo o acesso e a 

possibilidade de participação na produção e divulgação cultural; 

responsabilizando-os pelo horizonte cultural comum. As ferramentas 

digitais oferecem mais uma oportunidade para a concretização destes 

objetivos. (…)  

Reconhecer que as instituições culturais são territórios educativos e que 

as instituições educativas são polos culturais, promovendo a articulação 

de ações e projetos entre elas de forma estruturante e continuada (…) 
(recomendação ao poder político e organizações culturais e educativas na Carta de Porto 

Santo-https://www.culturaportugal.gov.pt/pt/saber/2021/05/carta-do-porto-santo/) 
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Esta mesa-redonda realiza-se a convite da AGITA no âmbito das comemorações do seu 25º 

aniversário, seguindo o modelo e princípios de uma tipologia de iniciativas promovidas pela 

ADPAC designada “Conversa com Asas”.   

Objetivos do Encontro:  

- Sensibilizar para a importância do conhecimento da história e do património local na construção 

da identidade individual e coletiva; seus contributos para o desenvolvimento da comunidade.  

- Dar a conhecer algumas práticas e projetos desenvolvidos pelo AESIA (Agrupamento de 

Escolas de Santa Iria da Azóia) em parceria com ADPAC. 

- Apresentar o projeto “Guardiões de Vale de Flores“ e dificuldades na sua implementação; 

desafiar a comunidade educativa e política, local, a envolver-se, articuladamente, na sua 

implementação.  

Estrutura:  

-   A Conversa será estruturada em três partes, sendo a primeira expositiva, a segunda analítica 

e a terceira de discussão aberta.  

Participantes Ativos:  

 

A 1ª Parte contará com as seguintes participações:    

✓ Luís Rosário (Psicólogo /AGITA) - (título a indicar) Abordará os mecanismos associados 

à formação da identidade individual e coletiva bem como o seu reflexo no perfil do 

cidadão (5-10m). 

✓  Paula Zambujo (Educadora/Pré-Escolar/AESIA) -"Educar com afeto, criando o futuro"; 

Falará da  sua experiencia  de inclusão do património e historia local  na prática educativa 

(5-10m). 

✓ Cristina Mendes (Representante da ADPAC) “O Património - O essencial é invisível aos 

olhos “; debruçar-se-á sobre o trabalho desenvolvido com o AESIA e respetivos objetivos 

(5-10m).  

A 2ªParte Incluirá os “Participantes-Comentadores” / Convidados (Duração máxima 30m) 

✓ Aos “Participantes-Comentadores” - Câmara Municipal, Junta de Freguesia e 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azóia - Será solicitado que se pronunciem 

criticamente sobre o que ouviram e que manifestem as suas ideias e disponibilidade de 

envolvimento. O foco da abordagem será a fórmula e construção do projeto “Guardiões 

de Vale de Flores”, entendido como piloto na área da formação para a cidadania pela 

prática de Defesa do Património.  

Na 3ª Parte, o debate será aberto ao público e far-se-ão as conclusões (máximo 30m). 

 
 
i Anexos:  Carta de Porto Santo; Guião da Cidade dos  Afetos ; Folheto sobre  “Convenção de Faro” 


