
Visita ao Museu do Dinheiro 

No dia 14 de Fevereiro alunos do 10.º E2 e do 12.º E2/H2, participaram numa visita ao Museu 

do Dinheiro que oferece uma experiência marcadamente interativa recorrendo à tecnologia 

multimédia para mostrar o seu acervo. Neste Museu aposta-se na museografia não 

convencional através da criação de ambientes surpreendentes, capazes de levar à participação 

dos visitantes e de promover a construção de conhecimento. 

 

No decurso da visita o grupo foi dividido em dois: os alunos do 10.º ano jogaram na Casa da 

Sorte, enquanto os do 12.º ano visitaram a Muralha D. Dinis e participaram nas Rotas do 

Comércio. 

Na Casa da Sorte os dados são lançados para o jogo começar. O Museu é o tabuleiro e os 

participantes são os peões. Para avançar há 

desafios e charadas; para recuar, 

penalizações; há também a Casa da Sorte 

para acelerar ou baralhar a estratégia.  

No jogo pode-se comprar, vender, 

emprestar, cobrar, com e sem juros! Mas, 

atenção às taxas de câmbio, aos impostos, 

multas e outros acidentes … Para vencer é preciso descobrir objectos-chave da coleção, 

conhecer as suas histórias e saber gerir os bens. 

 A muralha de D. Dinis tem 700 anos, e testemunha de episódios marcantes de um rei, da 

cidade e da sua história, que ainda estão 

“inscritos” na superfície do reboco e na sapata 

do extenso “muro” defensivo. 

Nas Rotas do Comércio é possível recuar no 

tempo, do Império Romano ao séc. XIX, com um 

diário de bordo na mão e aí explorar terras, 

navegar por mares e traçar novas rotas 

comerciais. A carga é diversa, vinho, azeite, 



especiarias e até ouro, mas há uma pergunta em comum: quanto estás disposto a pagar? 

Trocarias ouro por sal? 

Enfim, foi uma tarde onde diversão e aprendizagem “jogaram” muito bem. 

Acompanharam os alunos as professoras Isabel Martins (Português), Ana Lúcia Gutierres 

(Educação Física), Margarida Rufino (Economia A e Sociologia) e o professor João Lopes da 

Silva (artes Visuais) 

 

 

 

 

 

 

 

 


