
Um festival para
aproximar as crianças
do património cultural

Educação
Rita Pimenta
Até domingo, o Museu
Nacional de História
Natural e da Ciência acolhe
o Aproxima-te! Festival

para escolas e famílias
Uma exposição, uma conferência in-
ternacional sobre educação patrimo-
nial e muitos espectáculos e activida-
des para crianças e jovens compõem
a semana de educação ambiental que
tem como cenário o Museu Nacional
de História Natural e da Ciência, em
Lisboa (Príncipe Real), mas que junta
várias entidades ligadas à educação
e à cultura.

Segundo a empresa organizado-
ra, Spira - Revitalização Patrimonial,
"é mais fácil apreender a Odisseia de

Homero no âmbito de uma marato-
na literária, com público a assistir e
tendo por base uma versão adaptada
para crianças, do que na obrigato-
riedade do programa curricular da
escola".

Acreditam também que "é mais
fácil querer saber quais os feitos de

alguns dos reis de Portugal através de
um jogo entre equipas do que a partir

de uma listagem descritiva monocór-
dica". Por isso o festival propõe-se
"anular a carga negativa que recai
sobre o património cultural, retiran-
do-lhe a mediação fechada, elitista
e silenciosa, trazendo antes sons,
expressões, toques e dinamismo ao
seu usufruto".

O programa cultural abre amanhã,
às 19h30, com um concerto da Or-

questra Geração Carnaxide-Portela,
um projecto de inclusão social que
aposta na aprendizagem da música
a jovens e comunidades desfavoreci-

das. Nos dias que se seguem, há acti-
vidades e espectáculos, como Preen-
cher vazios (arquitectura), Cavalinho
à Ia minute (fotografia), A relativida-
de de Einstein (física), Oficinas de

danças portuguesas (com os Pé de

Xumbo), A bolota: a história, os be-
nefícios e a utilização de um alimento
novamente disponível (gastronomia),
Colorir Lisboa (pintura), A olhar pa-
ra o céu (astronomia), Peddy-paper
no Bairro Alto e O bairro do museu
(Little Lisbon), A Farsa do Sapateiro
(marionetas), Aniki-Bobó, A Infân-
cia Perdida, A Primavera - Ciclo de

Estações (cinema), Cante alentejano
(Grupo Coral de Beja), A origem da
biodiversidade e Celebrando a biodi-

versidade (biologia), Contos, cantos
e outros tantos (Ana Sofia Paiva), Pin-
tura de mural (graffiti), Um caderno
chamado diário gráfico (desenho) e

Os Lusíadas - de Lisboa à índia (tea-
tro, com António Fonseca).

A conferência internacional sob o
títuto O Estado da Arte em Portugal
começará também amanhã, às 9h,
no Laboratório Chimico, com Cata-
rina Vaz Pinto (Câmara Municipal de
Lisboa e EGEAC), José Pedro Sousa
Dias (Museu Nacional de História
Natural e da Ciência), Fernando No-

gueira (Fundação Millennium bcp)
e Catarina Valença (Spira).

Os painéis em discussão por pro-
fissionais portugueses, espanhóis,
franceses e britânicos têm temas co-

mo Políticas de outros lados, Casos de
estudo nacionais e Outras abordagens.
A exposição, que se inaugura hoje,
dará a conhecer iniciativas de enti-
dades promotoras de actividades de

enriquecimento cultural, serviços
educativos e actividades extracur-
riculares. O objectivo é "facilitar o
consumo das matérias patrimoniais
pelas crianças e respectivas famílias,
assim como pelas escolas".


