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Este workshop forma parte da Campanha de Sensibilização pública em Tenerife e Cabo 
Verde, Fomento da Conservação dos Valores Patrimoniais em Canárias e Cabo Verde, 
enmarca-se na Atividade 2 “Execução” do projecto SOSTURMAC, concretamente na 
Atividade 2.3.2: “Fomento da conservação dos valores patrimoniais de ambas regiões 
através de ações de difusão e capacitação”.

O objetivo desta campanha é contribuir á proteção e conservação dos recursos patrimoniais 
e sua valorização como condição necessária para diversificar a oferta turística em ambas 
regiões.

Nas considerações de partida desta campanha se tive em consideração que nas áreas de 
cooperação existe um grande desconhecimento da população local sobre o seu património, 
e uma das questões básicas a abordar para uma boa conservação de este é o conhecimento 
e valor que a população local, seu principal beneficiário, tenha sobre ele. Sólo conhecendo e 
valorizando o que faz-nos únicos e diferentes é que poderemos defende-lo, transmiti-lo e 
promociona-lo. Detetou-se a necessidade de potenciar na sociedade um sentido de 
identidade através do conhecimento das raíces culturais e da herança comum, o que 
contribui a compreender e valorar o diferente e assim propiciar a assimilação de aptitudes 
mais tolerantes.

ANTECEDENTES

O objetivo deste workshop é por de manifesto as similitudes entre o património de Canárias 
e Cabo Verde assim como as singularidades que o diferenciam e sensibilizar aos 
participantes sobre a importância de conservar este património.

Objetivo do workshop:

Ter um material em forma de fichas que os participantes podam manipular livremente da ao 
workshop uma grande fluidez. O formato escogido para as fichas permite ademais realizar 
distintas dinámicas segundo o número de participantes e sua idade. 

Justificação do workshop:

Qualquer tipo de público, já que a dinamização adatará-se aos conhecimentos dos 
participantes.

Destinatários:

Fichas plastificadas de elementos patrimoniais. Identificaram-se elementos patrimoniais 
de ambos arquipélagos que mostrarem um alto grau de similitude e que á vez foram 
elementos singulares. Seleccionaram-se um total de 26 pares de imagens, 14 relacionadas 
com o património natural, 7 relacionadas com o património arquitetónico e 5 relacionadas 
com o património cultural.

Apresentação pares de elementos patrimoniais. Para poder fazer uso deste workshop 
com grandes grupos ou em situações nas que não poda-se dispor das fichas plastificadas, 
elaborou-se uma apresentação de diapositivas. Na apresentação vão-se mostrando os 
pares de imagens agrupadas pelo tipo de património (natural, arquitetónico ou cultural).

Esta guía traz em anexo um arquivo em DIN A3 com as fichas de quatro em quatro para 
imprimir e recortar e um arquivo com a apresentação. 

Componentes e materiais necessários:



Este workshop permite várias dinámicas de jogo.
 
Dinámica de emparelhar. As fichas apresentam-se desordenadas e os participantes 
devem encontrar as fichas homólogas. Uma vez tenham identificado o par, plantea-se a 
incógnita de identificar qué imagem pertence a cada arquipélago.

Dinámica adivinha de onde. As fichas apresentam-se já emparelhadas e os participantes 
únicamente identificam qual pertence a cada arquipélago. Esta dinámica segue o mesmo 
padrão que quando o workshop faz-se utilizando a apresentação de diapositivas.

Dinámica expositiva. As fichas apresentam-se, os participantes únicamente identificam o 
elemento patrimonial e é o condutor da dinámica o que da a informação sobre sua 
procedência e singularidades.

Dinámica do workshop:
































