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FOLHA INFORMATIVA SEMESTRAL DA RIHMIE 
-REDE DE INVESTIGADORES EM  HISTÓRIA E  

MUSEOLOGIA DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO 
 

EDITORIAL 
 A periodicidade do cabeçalho 
da Folha vai mudando, dado o 
excessivo esforço que as anterio-
res edições implicaram. Com 
atraso e agora Semestral, é 
francamente mais realista e con-
sentânea com um envio atem-
pado de notícias por parte dos 
núcleos, a quem mais uma vez 
reiteramos o pedido de que no-
las enviem. Núcleos que, uns vão 
desaparecendo ou “congelando” 
a sua acção, outros agregando-
se, num movimento que requer 
um balanço a realizar proxi-
mamente. 
 
ENCONTRO da REDE nas 

CALDAS da RAINHA 
 Neste último Encontro, reali-
zado a 22 de Novembro de 2002, 
ainda que pouco participado 
(apenas com 14 presenças), tro-
caram-se informações, aprovou-

se, com alterações, o Proj. de Es-
tatutos para a  institucionaliza-
ção da Rede, e visitaram-se as 
escolas do 1º ciclo de A-dos-
Francos (com uma exposição so-
bre a história da Escola, a 
propósito das comemorações do 
seu centenário) e a do Landal 
(onde ficará sedeado o futuro 
Museu Escolar). 

 

INCLUI 
CONVOCATÓRIAS-P.3 

SECÇÃO DE «ARQUIVO»-P.30 
ESTATUTOS DA REDE–PP.37 

E FICHAS DE INSCRIÇÃO-P.43 

A Comissão Coordenadora 
da Rede reuniu a 4-VI-03, para 
preparar a operacionalização do 
processo de institucionalização, 
e a 12-XI-03, para realizar o 
acto notarial fundador da Rede. 
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DELIBERAÇÕES DA 
CC, DE 12-XI-03 

 
Previamente ao acto da Escritu-
ra, foi deliberado: 
• Ratificar as alterações aos 

Estatutos, sugeridas pela No-
tária, para facilitar o pro-
cesso da sua aprovação / pu-
blicação (“caíndo” as ques-
tões do “âmbito internacio-
nal” -que requereria uma au-
torização especial da Presi-
dência do Conselho de Minis-
tros, da sede -que só pode ser 
uma, perdendo-se, no texto, a 
“sede operacional”, embora, 
na prática, nada a inviabilize, 
e dos “Regulamentos  
Internos” -que, não 
constando desde logo nos Es-
tatutos, provocariam pro-
blemas da parte do Delegado 
do Ministério Público); 

• Fixar os valores da Jóia de 
Inscrição e da Quota anual 
em 20€ e 30€, valores a rati-
ficar em Ass. Geral; 

• Aprovar o Calendário para o 
processo eleitoral para a elei-
ção dos primeiros Corpos 
Sociais da Rede, e para a 1ª 
Ass. Geral, bem como outras 
formalidades para assegurar 
os mesmos. 
 

 
 
 

ATENÇÃO! ADE-
RENTES À REDE! 

 
Tomada a decisão de insti-
tucionalizar a Rede, e reali-
zada que foi a escritura da 
sua constituição, urge agora 
dar corpo ao nosso comum 
projecto associativo, o que 
requer que nos mobilizemos 
para a inscrição como Asso-
ciados-fundadores, de pre-
ferência até ao fim de 
Dezembro –o mais tardar 
até dia 6-I-04-, para que 
possamos dispor dos fundos 
necessários para a entrada 
em funcionamento da nossa 
Associação. Assim, até 6-I-
04, devem ser enviados: 

• a Ficha de Inscrição, 
• o pagamento de 50 € 

(jóia e quota de 1994) 
(1), e 

•  a ficha de autorização 
de (futuro) desconto 
bancário da quota 
anual, 

de modo a que se possa lan-
çar o processo eleitoral e as-
segurar o êxito da nossa 
primeira Ass. Geral, a 14-II-
03. 
                                                 
1  - Ou em dinheiro (preferencial), ou 
em cheque, emitido em nome de 
RIHMIE (O recibo será posteriormente 
enviado). 
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CONVOCATÓRIA 

(Processo Eleitoral) 
 

Convoca-se o Processo 
Eleitoral para os Corpos Sociais 
da RIHMIE, segundo o seguinte 
Calendário Eleitoral: 
-inscrição de Associados-Fun-
dadores-até 6-I-04; 
-afixação dos cadernos eleitorais 
provisórios -com os inscritos até 
16-XII (on-line)-7-I-04 
-entrega de Listas candidatas-
até 14-I-04; 
-inscrição e afixação dos cader-
nos eleitorais definitivos-até às 
11h de 14-II-04; 
-dia de votação-14-II-04. 
E os seguintes princípios: 
a) a inscrição prévia é indis-

pensável para garantir a 
existência de subscritores 
para as listas candidatas; 

b) a entrega das Listas, com 
15 subscritores e Pro-
grama, deve ser feita para 
–RIHMIE –ao c/ de Luis 
Vidigal, Esc.Sup.Educ.-
Apartado 131, 2001-902 
Santarém; 

c) são votantes todos os que 
se inscreverem até  às 10 h 
de 14-II-04, inclusivé. 

 
Santarém, 12-XI-03 
 

Pel’A Com.Coord. 
 

________________ 
(Luis Vidigal) 

 
 

CONVOCATÓRIA 
(Assembleia Geral) 

 
Convoca-se o próximo En-

contro da RIHMIE, agora já 
sob a forma de Assembleia Ge-
ral, para o próximo dia 14-II-04, 
pelas 10 H, no Auditório do 
CEIS20 (R. Filipe Simões, nº33-
Coimbra –perto do Penedo da 
Saudade), com a seguinte 
Ordem de Trabalhos: 

1. Informações. 
2. Deliberação sobre opções 

já tomadas pela CC (Alte-
rações aos Estatutos 
aprovados, e valores de 
jóia e quota). 

3. Período de Apresentação 
das Listas candidatas aos 
Corpos Sociais da Rede. 

4. Votação 
5. Ronda dos Núcleos 

aderentes para informa-
ções sobre a sua activi-
dade. 

Convidam-se os núcleos 
aderentes a organizar Painéis 
informativos, para serem 
expostos no local da AG. 
 
Santarém, 12-XI-03 
 

Pel’A Com.Coord. 
 

________________ 
(Luis Vidigal) 
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RELAÇÃO 
DE NÚCLEOS ADE-

RENTES (2): 
 

• Clube do Património 
Local e Escolar/Núcleo 
Museológico 

Drs. Jorge Gabriel Henriques e 
António José da Silva 
Escola Secundária de Alcanena-Av. 
Marquês de Pombal-2380 Alcanena-
Tel.: 965 094 337 
jorgegabrielhenriques@hotmail.co
m  ou 
JorGabrHenriques@netscape.net  
 

• Covaltas, Associação 
Cultural e Ambiental 

Engº Óscar Pires e Dra.Lina Duarte 
Rua Brigadeiro Lino Valente nº1305 
- 2380-608 Serra Stº António-Alca-
nena - covaltas@clix.pt 
http://planeta.clix.pt/covaltas/cont.
htm 
 

• Grupo de Património 
Escolar 

Dr. Simões Rodrigues 
Direcção Regional de Educação do 
Centro – Rua General Humberto 
Delgado-nº319-3030-327 Coimbra-
Tel.: 239 798 800 
 

                                                 
2 - Incluem-se alguns núcleos que, 
não tendo estado presentes nos 
Encontros, aderiram entretanto à 
Rede. Optou-se por manter a 
publicação actualizada desta 
relação em todos os números da 
Folha, para agilizar os contactos. 

 
 

• Museu Agrícola de 
Riachos 

Prof.Dr. Luis Mota 
Rua Dr.José Marques-nº14-2350 
Riachos-Tel.: 249 820 499 
 

• Museu Bibliográfico, 
Pedagógico e Artístico 
João de Deus 

Dr. Ponces de Carvalho 
Av. Pedro Álvares Cabral-nº69 
1250-017 Lisboa/Tel.: 213960854 
museu@joaodeus.com 
http://www.joaodeus.com  
 

• Museu do Brinquedo-
Seia 

Dra.Madalena Cunhal 
Largo de Santa Rita. 6270 SEIA 
Telef.: 238 082 015 
museu.brinquedo@netvisao.pt 
http://www.cm-
seia.pt/turismo/museub.htm  
 

• Museu do Brinquedo-
Sintra 

Engº João Arbués Moreira 
Rua Visconde de Monserrate, 
2710-591 Sintra-Tel.: 219 106 016  
m-brinquedo@museu-do-
brinquedo.pt  
www.museu-do-brinquedo.pt/  
 

• Museu e Arquivo 
Histórico da Esc.Sec. 
Camões-Lisboa 

Dr. José Luís Vasconcelos - Esc. 
Sec.Camões/Pç.José Fontana-Lxa. 
 
 
 

mailto:jorgegabrielhenriques@hotmail.com
mailto:jorgegabrielhenriques@hotmail.com
mailto:JorGabrHenriques@netscape.net
mailto:covaltas@clix.pt
http://planeta.clix.pt/covaltas/cont.htm
http://planeta.clix.pt/covaltas/cont.htm
mailto:museu@joaodeus.com
http://www.joaodeus.com/
mailto:museu.brinquedo@netvisao.pt
http://www.cm-seia.pt/turismo/museub.htm
http://www.cm-seia.pt/turismo/museub.htm
mailto:m-brinquedo@museu-do-brinquedo.pt
mailto:m-brinquedo@museu-do-brinquedo.pt
http://www.museu-do-brinquedo.pt/
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• MEDIA - Museu Esco-

lar, Da Infância e 
Aprendizagem (ex-Pro-
jecto Museológico so-
bre Educ. e Infância) 

Dr. Luis Vidigal 
Escola Superior de Educação de 
Santarém - Complexo Andaluz-
Ap. 131, 2001-902 Santarém-Tel.: 
9193 13064  
luisvidigal@mail.telepac.pt     
http://www.eses.pt/index1.htm  
 

• Museu Escolar de 
Marrazes 

Prof.s Fátima Salgueiro e Mª 
Santos 
Largo da Feira dos 18-Marrazes, 
2400-380 Leiria-Tel.: 244812701 
museuescolar@museuescolar.pt 
 

• Museu Escolar Oli-
veira Lopes-Válega/ 
Ovar 

-Prof.Joaquim de Almeida e Pinho 
Rua Irmãos Oliveira Lopes - 3880 
Válega-Tel.: 256 503 606 
rdd71062@mail.telepac.pt 
http://www.terravista.pt/Guinch
o/8492/index.htm  
 

• Núcleo Museológico 
Jacome Raton/Tomar 

Engº António Manuel Ferreira e 
Dra. Mª Carmo Sobral-Esc.Sec. 
Jácome Ratton, Av. D.Maria II, 
2300 Tomar 
 
 
 
 
 

 
• Núcleo Museológico 

Seomara da C. Primo  
Dras. Guida Carvalho e Mª José 
Capelão - Escola Secund. Seo-
mara da Costa Primo-Av. Elias 
Garcia-2700 Amadora-Tel.: 214 
985 990 info@esec-seomara-
costa-primo.rcts.pt 
http://www.terravista.pt/ensead
a/5400  
 

• Projecto «Memórias da 
Escola»-Caldas da Raí-
nha (Landal) 

Dr. Nicolau Borges 
Associação Património Histórico - 
Grupo de Estudos das Caldas da 
Rainha, Apartado 105-2500 Cal-
das da Rainha 
nicolau.borges@netvisão.pt  
 

• Projecto Museu Vivo 
da Escola Primária 

Prof.Dr. Rogério Fernandes e Dra. 
Margarida Felgueiras 
Fac. Psic. e Ciências da Educ.-
R.Campo Alegre-1055-4000 Porto 
- margalf@hotmail.com 
 

• Projecto «Memória da 
Vivência do Quotidi-
ano de Alpiarça» 

Pedro Branco, Margarida Carreira 
Sociedade Filarmónica 1º de De-
zembro-Rua dos Bombeiros e da 
Música - 2090 Alpiarça 
pedro.branco-732@clix.pt  
 
 
 
 
 

mailto:luisvidigal@mail.telepac.pt
http://www.eses.pt/
http://www.eses.pt/
mailto:museuescolar@museuescolar.pt
mailto:rdd71062@mail.telepac.pt
http://www.terravista.pt/Guincho/8492/index.htm
http://www.terravista.pt/Guincho/8492/index.htm
mailto:info@esec-seomara-costa-primo.rcts.pt
mailto:info@esec-seomara-costa-primo.rcts.pt
http://www.terravista.pt/enseada/5400
http://www.terravista.pt/enseada/5400
mailto:nicolau.borges@netvis�o.pt
mailto:margalf@hotmail.com
mailto:pedro.branco-732@clix.pt
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• Projecto de Museu Es-

colar de Casa Branca-
Montemor-o-Novo 

Dra. Catarina Oliveira 
Departamento do Património 
Cultural-Câmara Municipal de 
Montemor-o-Novo-Largo dos Pa-
ços do Concelho 7050 Montemor-
o-Novo-pcultural@cm-
montemornovo.pt 
 

• Projecto de Museu Es-
colar Herculano 

Azóia de Baixo-Santarém 
Manuela Henriques e Prof. Joa-
quim Reis Silva 
Escola Superior de Educação de 
Santarém 
Complexo Andaluz-Ap. 279-2002 
Santarém-Tel.: 919 313 064 
 

• Projecto de Museu Es-
colar de Pinheiro 
Grande-Chamusca 

Prof. Amílcar dos Santos 
 

• Projecto de Museu Es-
colar da Salgueirinha-
Coruche 

Prof.s Rosa Amaral e Hermínia 
Caeiro - Escola Básica nº1-Rua de 
Almeirim-2100 Coruche 
Tel.: 243 619 170 
 

• Projecto de «Reserva-
dos» do CDI da ESE de 
Lxa. 

Prof. Moreirinhas Pinheiro - Esc. 
Superior de Educação de Lxa./Av. 
Carolina Michaelis de Vascon-
celos-1500 Lis-
boa/Tel.:217141920 

 
• Proxecto «ETNOES» 

Margarida Valcarce, Fundación 
Mestre Mateo – Ourense –Galiza, 
Espanha maval@correo.cop.es 
 

• REMEP-Rede de Mu-
seus Escolares de Por-
talegre 

Profª Dra.Mª João Mogarro 
Esc.Sup.Educ.Portalegre –Praça 
da República, Ap.125 – 7301-
957 Portalegre 
mjmogarro@mail.esep.ipportal
egre.pt  
 

• Secção da Infância da 
ADPEC-Associação de 
Defesa do Património 
Etnográfico e Cultural 
da Glória do Ribatejo 

Roberto Caneira 
Travessa da Fonte Velha, 8,  
2125 Glória do Ribatejo 
adpecgloria@mail.pt 
www.adpecgloriaribatejo.no.sap
o.pt  
 
OUTROS NÚCLEOS CON-
TACTADOS PARA 
ADESÃO À RIHMIE: 

• Casa-Museu da Liga de 
Melhoramentos de Car-
valhos-Pampilhosa da 
Serra. 

• Museu do Brinquedo-Lu-
doteca-Évora 

• Museu Etnográfico de Fá-
tima. 

• Museu Municipal de 
Coruche 

• Museu Rural e do Vinho 
do Cartaxo  

• Proj.Museu do Ensino Li-
ceal-Esc. Sec. Sá da Ban-
deira-Santarém. 

mailto:pcultural@cm-montemornovo.pt
mailto:pcultural@cm-montemornovo.pt
mailto:maval@correo.cop.es
mailto:mjmogarro@mail.esep.ipportalegre.pt
mailto:mjmogarro@mail.esep.ipportalegre.pt
mailto:adpecgloria@mail.pt
http://www.adpecgloriaribatejo.no.sapo.pt/
http://www.adpecgloriaribatejo.no.sapo.pt/
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-Para além dos núcleos aderen-
tes, registaram-se até agora 
como aderentes à Rede inúme-
ros Investigadores (que terão de 
fazer nova inscrição, como As-
sociados-Fundadores): 
Álvaro Oliveira Gomes-Ovar 
Amílcar dos Santos-Chamusca 
Anabela Cavalheiro-Entroncam.to 
Ana Cristina Serrão-V.Conde 
Ana Isabel Fernandes-P.da Serra 
Ana Maria Casassanta Peixoto-Br. 
Ana Mª Parracho Brito-Vª Leiria 
Ana Paula L. Branco-Amadora 
Aníbal Lemos-Coimbra 
António Cristiano Cerol-Lagos 
António Gomes Ferreira-Coimbra 
António José da Silva-T. Novas 
António Manuel Ferreira-Tomar 
António Ponces de Carvalho-Lxa. 
António Simões Rodrigues-Coim. 
António Ventura-Coimbra 
Ariclê Vechia-Brasil 
Carla Rosa-Santarém 
Carolina Lemos-Coimbra 
Catarina Oliveira-Montemor-o-Nº 
Catarina Agostinho-Alpiarça 
Cláudia Gouveia-Coimbra 
Ernesto Candeias Martins-C.Bran. 
Esmeralda Santos-Porto 
Guida Carvalho-Amadora 
Hermínia Caeiro-Coruche 
Isabel Cristina Conceição-Porto 
Isilda Silva-Porto 
João Arbués Moreira- Sintra 
João Pedro Costa-Pamp. da Serra 
João da Silva Amado-Coimbra 
Joaquim de Almeida e Pinho-Ovar 
Joaquim Reis Silva-Santarém 
Jorge Gabriel Henriques-Alcanena 
José E. Moreirinhas Pinheiro-Lxa. 
José Luís Vasconcelos-Lxa. 
José M.Basto Soares-Santarém 
José Sousa Gomes-Ourém 
Leonor Sousa-Porto 

Lina Duarte-Alcanena 
Luís Alberto Marques Alves-Porto 
Luis Mota-Riachos/T.Novas 
Luis Vidigal-Santarém 
Luísa Janeirinho-Serpa 
Madalena C. Vaz Saraiva-Seia 
Manuela Hasse-Lxa. 
Manuela Henriques-Santarém 
Margarida Carreira-Alpiarça 
Margarida Louro Felgueiras-Porto 
Margarita Valcarce-Ourense/Esp. 
Mª Adelaide Lopes-Lxa. 
Mª Ângela Miorim-Brasil 
Mª Cândida Cerol-Lagos 
Mª Carmo Sobral-Tomar 
Mª Céu Garcia Silva-Coimbra 
Mª Conceição Marques-Ovar 
Mª Fátima Machado-Lxa. 
Mª Fátima Meneses-Lxa. 
Mª Fátima Salgueiro-Mar./Leiria 
Mª João Dimas-Coimbra 
Mª João Mogarro-Portalegre 
Mª José Capelão-Amadora 
Mª Leonor Carvalho-Porto 
Mª Lisete Almeida-Porto 
MªSantos Paixão- Marrazes/Leiria 
Mª Teresa Fernandes-Porto 
Marina Moraes-Santarém 
Mário Júlio Reis-Cartaxo 
Mário Nunes-Coimbra 
Marjok Krom-Montemor-o-Novo 
Moysés Kulhman Jr.-Brasil 
Natália Mª Pinho-Ovar 
Nicolau Borges-Caldas Raínha 
Nuno António Prates-Alpiarça 
Óscar Pires-Alcanena 
Pedro Branco-Alpiarça 
Raquel Lourenço-Santarém 
Ricardo Jorge Raposo-Coruche 
Rita Gomes-Santarém 
Roberto Caneira-Glória Ribatejo 
Rogério Fernandes-Lxa. 
Rosa Mª Amaral-Coruche 
Sofia Isabel Carreira-Marr./Leiria 
Vera Lúcia Gaspar da Silva-Brasil 
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NOTÍCIAS Em meados dos anos 60, fun-
dou o Centro Intercultural de 
Documentação (Cidoc), de 
Cuernavaca-México, especiali-
zado na análise crítica da socie-
dade industrial. Depois de ins-
tado pelo Vaticano a abandonar 
a sua actividade no CIDOC, em 
1969 abandonou a Igreja Cató-
lica. 

BREVES 
 
 

 

Considerado um pensador 
subversivo nos círculos conser-
vadores, os seus escritos sobre a 
escola, a saúde, a convivialidade 
ou a sociedade industrial tive-
ram como efeito estimular deba-
tes fecundos. 

No Museu Nacional da Ba-
viera foi Comissário de exposi-
ções sobre a «História das Pere-
grinações na Cultura Oriental» 
e sobre o «Desenvolvimento de 
concpção para um Museu sobre 
a História da Ideia da Escolari-
zação», no  Schulmuseum bá-
varo.  

 
MORTE DE IVAN ILLICH 

2-12-02 
O ex-sacerdote católico Ivan 

Illich, especialista em educação, 
faleceu em Bremen (Alemanha), 
a 2-XII-2002, aos 76 anos em 
consequência de um cancro. 
Nascido em Viena a 4 de Setem-
bro de 1926, numa família judia 
de origem russa, Ivan Illich fez 
os seus estudos em Florença –
onde se especializou em Quí-
mica Inorgânica e em Cristalo-
grafia, estudou Teologia e Filo-
sofia em Roma, e doutorou-se 
em História em Salzburgo, em 
1951. A partir de 1950, foi sa-
cerdote assistente numa igreja 
em Upper West Side-Nova Yor-
que, onde colaborou com a co-
munidade porto-riquenha, e en-
tre 1956 e 1960 foi vice-reitor da 
Universidade Católica de Porto 
Rico. 

Illich foi professor na Alema-
nha, Estados Unidos, Índia, In-
donésia, Itália, Japão, Paquistão 
e Porto Rico. Passou os últimos 
meses de vida entre a Alemanha 
e o México. 

A sua abordagem dos efeitos 
negativos da escolarização, e a 
crítica ao “monopólio radical” 
das tecnologias da educação 
dominantes, (Deschooling Soci-
ety-1973), e a defesa de que um 
sistema educativo devia assegu-
rar três princípios básicos: 1-
que todos os que querem apren-
der devem ter acesso aos recur-
sos, em qualquer momento da 
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sua vida; 2-que todos os que 
querem partilhar conhecimen-
tos devem ter condições para 
ensinar os que querem aprendê-
los; e 3-que os que querem 
divulgar uma questão ao pú-
blico, possam ter essa oportuni-
dade. 
Isso seria praticável através da 
organização de redes de apren-
dizagem, não em função de pro-
gramas de pesquisa ou curri-
cula, mas de interesses comuns, 
através do intercâmbio de com-
petências e de saberes e da 
oferta livre de áreas de ensino e 
de aprendizagem, em modalida-
des de educação informal, que 
prenunciam a aprendizagem ao 
longo da vida e a sociedade 
aprendente (e já não “escolari-
zada”). 

A sua abordagem levou-o a 
aplicar o seu pensamento crítico 
ao consumo de energia (Ennergy 
and Equity-1974), e aos cuidados 
médicos (Medical Nemesis-
1976). Em Tools for Conviviality 
(1975), Illich desenvolveu um 
quadro crítico mais global, com 
a defesa do cooperativismo, da 
tecnologia à escala humana e da 
'deprofissionalização' das rela-
ções sociais. 

Leituras sobre Illich: 
-Elias, J. L. (1976) Conscientiza-
tion and Deschooling. Freire's 
and Illich's proposals for resha-
ping society, Philadelphia: 
Westminster Press. 
-Finger, M. And Asún, J. M. 
(2001) Adult Education at the 

Crossroads. Learning our way 
out, London: Zed Books. 
-Reimer, E. (1971) School is 
Dead. An essay on alternatives in 
education, Harmondsworth: 
Penguin. 
 

Ivan Illich na Net: 
• http://www.infed.org/thinker

s/et-illic.htm 
• http://www.ccm.org.br/portu

gues1/pgprotagonistas/moni 
an.htm  

• http://www.terra.com.br/dive
rsao/2002/12/03/007.htm  

• http://www.jfreirecosta.hpg.i
g.com.br/Ciencia_e_Educaca
o/9/Artigos/pacotilha.html  

• http://www.educ.fc.ul.pt/doce
ntes/opombo/hfe/illich/  

• http://www.informarte.net/b
ailedemascaras/alfabeto.htm  

• http://www.ivanillich.org/fra
me511024.html  

• http://www.ibe.unesco.org/In
ternational/Publications/Thin
kers/ThinkersPdf/illichs.PDF  

• http://www.bitniks.es/WHO/
GHI/ILLIC/1.shtml  

• http://www.ivanillich.org/ 
• http://www.cogsci.ed.ac.uk/~i

ra/illich/  
• http://philosophy.la.psu.edu/i

llich/profile.html  
• http://philosophy.la.psu.edu/i

llich/deschool/intro.html  
• http://www.ivanillich.org/  
• http://www.wtp.org/radio/tra

nscripts/tr960322.html  
• http://sunsite.queensu.ca/me

morypalace/mall/Illich01/  
• http://www.infed.org/thinker

s/et-illic.htm  

http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm
http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm
http://www.ccm.org.br/portugues1/pgprotagonistas/moni an.htm
http://www.ccm.org.br/portugues1/pgprotagonistas/moni an.htm
http://www.ccm.org.br/portugues1/pgprotagonistas/moni an.htm
http://www.terra.com.br/diversao/2002/12/03/007.htm
http://www.terra.com.br/diversao/2002/12/03/007.htm
http://www.jfreirecosta.hpg.ig.com.br/Ciencia_e_Educacao/9/Artigos/pacotilha.html
http://www.jfreirecosta.hpg.ig.com.br/Ciencia_e_Educacao/9/Artigos/pacotilha.html
http://www.jfreirecosta.hpg.ig.com.br/Ciencia_e_Educacao/9/Artigos/pacotilha.html
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/illich/
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/illich/
http://www.informarte.net/bailedemascaras/alfabeto.htm
http://www.informarte.net/bailedemascaras/alfabeto.htm
http://www.ivanillich.org/frame511024.html
http://www.ivanillich.org/frame511024.html
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/illichs.PDF
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/illichs.PDF
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/illichs.PDF
http://www.bitniks.es/WHO/GHI/ILLIC/1.shtml
http://www.bitniks.es/WHO/GHI/ILLIC/1.shtml
http://www.ivanillich.org/
http://www.cogsci.ed.ac.uk/~ira/illich/
http://www.cogsci.ed.ac.uk/~ira/illich/
http://philosophy.la.psu.edu/illich/profile.html
http://philosophy.la.psu.edu/illich/profile.html
http://philosophy.la.psu.edu/illich/deschool/intro.html
http://philosophy.la.psu.edu/illich/deschool/intro.html
http://www.ivanillich.org/
http://www.wtp.org/radio/transcripts/tr960322.html
http://www.wtp.org/radio/transcripts/tr960322.html
http://sunsite.queensu.ca/memorypalace/mall/Illich01/
http://sunsite.queensu.ca/memorypalace/mall/Illich01/
http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm
http://www.infed.org/thinkers/et-illic.htm
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• http://agora.qc.ca/mot.nsf/Do
ssiers/Ivan_Illich  

• http://coforum.de/index.php4
?Ivan_Illich  

 
«European Heritage Network» 

A HEREIN «European Heri-
tage Network» é um sistema de 
informação permanente, articu-
lando os serviços oficiais res-
ponsáveis pela protecção do pa-
trimónio dos Estados membros 
do Conselho da Europa. Desde a 
sua criação em 1999, a HEREIN 
tornou-se uma referência essen-
cial para os responsáveis políti-
cos, técnicos, investigadores e 
ONG desta área. 

A 5ª Conferência de Minis-
tros responsáveis pelo Patrimó-
nio Cultural (Portoroz, Abril 
2001), recomendou que “se insti-
tucionalizasse a presença da 
«European Heritage Network» 
no Conselho da Europa" 
 
EXPOSIÇÃO Uma criança na 

minha rua 
Na sede da UNESCO em Paris 
(Hall Ségur), esteve patente uma 
exposição de fotografias intitu-
lada "Uma criança na minha 
rua", entre 18 de Novembro e 6 
de Dezembro de 2002. 

Do Brasil ao Burkina Fasso, 
passando pelas Filipinas ou  
Roménia, o fotógrafo Eric 
Dexheimer partilhou do quoti-
diano das crianças da rua du-
rante cerca de um ano. O resul-
tado foi a exposição organizada 
em parceria entre a  
Fundação Air France e a 

UNESCO, porque é urgente 
sensibilizar o público, face um 
dos problemas mais marcantes 
de nosso tempo: os meninos de 
rua. A exposição ilustrou situa-
ções de meninos de rua, crianças 
que romperam todos os seus la-
ços com as famílias, para os 
quais a rua é o único abrigo 
possível, crianças migrantes, 
procurando com a energia do 
desespero um meio de subsis-
tência, todos são confrontados 
com a mesma realidade: a rua, 
como lugar de sobrevivência 
quotidiana. Todos se encontram 
face aos mesmos perigos: dro-
gas, exploração, má--nutrição, 
prostituição. Mas todos gozam 
de um sentimento de liberdade, 
certamente ilusório, que a rua 
lhes dá, tornando a sua inserção 
na sociedade realmente difícil. 

Face a este fenómeno que 
atinge o planeta inteiro, algumas 
ONGs e associações combatem a 
exclusão dos mais jovens. Cada 
uma confronta-se com suas pró-
prias realidades nacionais, mas 
cada uma traz uma resposta 
rica em ensino e conta uma his-
tória apaixonante. São estas ex-
periências de vida que a exposi-
ção visou contar. 
 

Timor Leste: Preservar o Pa-
trimónio Cultural 

COMUNICADO À IMPRENSA 
2002-28 - UNESCOPRESSE 
Paris, maio de 2002 

Quando Timor-Leste se pre-
parava para aceder à indepen-
dência, no dia 20 de Maio de 

http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ivan_Illich
http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Ivan_Illich
http://coforum.de/index.php4?Ivan_Illich
http://coforum.de/index.php4?Ivan_Illich
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2002, o Diretor Geral da 
UNESCO, Koïchiro Matsuura 
faz um pedido à comunidade in-
ternacional com o objetivo de 
ajudar esse Estado jovem a pre-
servar e tomar consciência do 
seu património cultural. 

Referindo-se às destruições 
massivas que seguiram o refe-
rendo em favor da independên-
cia em agosto de 1999, Koïchiro 
Matsuura declarou o seguinte 
em uma carta aos 188 Estados 
Membros da UNESCO: "Preo-
cupamo-nos com esse patrimó-
nio devido à sua importância 
para a identidade nacional, que 
se deveria melhor referir a essa 
protecção como um símbolo 
comunitário de destino e a pro-
messa de um futuro comparti-
lhado". 

Pedindo aos governos que 
contribuam para um "Fundo 
especial para a preservação do 
património cultural de Timor 
Leste", o Diretor Geral ressalta 
que aqueles que responderem 
favoravelmente "contribuirão 
não somente para a preservação 
e a restauração de um patrimó-
nio cultural importante, mas 
também para a construção e a 
consolidação de uma nação jo-
vem e independente que merece 
apoio pleno da comunidade in-
ternacional". 

Desde o fim de 1999, em coo-
peração com o Banco Mundial, 
a Administração Transitória das 
Nações Unidas para Timor 
Leste (ATNUTO) e o governo de 
Portugal, a UNESCO tem ofere-

cido assistência técnica à restau-
ração de «Uma Fukun». Esse 
edifício colonial português, o 
mais antigo da capital, Díli, será 
o Museu Nacional de Timor 
Leste e um centro cultural. A 
UNESCO também está a tra-
balhar noutros projectos, espe-
cialmente para reforçar as com-
petências locais e restaurar as 
casas tradicionais (as «Uma Lu-
liks») na região de Fataluka, 
com o apoio financeiro de par-
ceiros e a ajuda da Universidade 
de Melbourne, na Austrália. 
Uma vez restaurado, o «Uma 
Fukun» acolherá, entre outras, 
obras resgatadas dos depósitos e 
dos grandes danos aos quais foi 
submetido o antigo museu de 
Timor Leste. Em cooperação 
com o Museu de Darwin e a 
Universidade de Melbourne, a 
UNESCO pôde salvar e restau-
rar uma colecção de 476 obras 
únicas no mundo, entre as quais 
figuram estatuetas ancestrais 
em madeira, cerâmicas do perí-
odo neolítico e porcelanas chine-
sas. Num futuro próximo, a co-
lecção deverá ser enriquecida 
por outras obras originais de 
Timor Leste, actualmente con-
servadas no estrangeiro. 

Durante as comemorações de 
independência, a UNESCO 
inaugurou, no dia 14-V-02, em 
Dili, uma exposição sobre o des-
envolvimento urbano da capital 
e a história de «Uma Fukun». A 
organização também possibili-
tou a assinatura de um acordo 
com o novo governo e a Agência 
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Japonesa de Cooperação Inter-
nacional (JICA). Esse acordo 
possibilitará que dez profissio-
nais locais se tornem conserva-
dores do futuro museu, depois 
de estudarem em Díli e no Mu-
seu Nacional de Etnologia de 
Osaka, no Japão. 

Essas iniciativas inscreve-
ram-se no contexto do Ano das 
Nações Unidas para o Patrimó-
nio Cultural (2002). A situação 
no novo Estado timorense ilus-
tra particularmente bem um dos 
grandes temas desse ano, tendo 
em vista o papel motor que o 
património cultural pode ter no 
processo de reconciliação na-
cional. 

Em cooperação como novo 
governo, a UNESCO estuda 
igualmente outros projectos a 
favor do património no Timor 
Leste. Ele poderá especialmente 
contribuir na elaboração de po-
líticas culturais e turísticas e na 
definição de uma estratégia de 
conservação dos sítios sagrados 
e das reservas marinhas, como a 
ilha de Jaco e a praia de Tutu-
ala, no extremo noroeste do 
país. Do mesmo modo, a Orga-
nização pretende empreender 
diversas acções de preservação 
do património imaterial, como o 
registo de obras representativas 
da tradição oral e musical de 
Timor Leste. 

Por outro lado, a UNESCO 
acompanha o desenvolvimento 
dos meios de comunicação lo-
cais. A organização introduziu 
na ilha o conceito de rádio co-

munitária e manteve a criação 
de duas rádios-piloto (Rádio Los 
Palos e Rádio Malianas), ofere-
cendo material, know-how e 
cursos de formação. Ela tam-
bém contribuiu com o nasci-
mento da primeira organização 
profissional de jornalistas, for-
necendo dinheiro e know-how 
para accionar um programa de 
formação animado pela Southe-
ast Asian Press Alliance. 
 

Seminário Políticas Culturais 
para o Desenvolvimento - Uma 
Base de Dados para a Cultura 

De 27 a 29 de Agosto de 2002, na 
Fundação Joaquim Nabuco - 
Recife – Brasil. Organizado pela 
UNESCO em conjunto com o 
IPEA - Instituto de Pesquisa 
Económica Aplicada, este Semi-
nário pretendeu enfatizar a im-
portância da inserção da cultura 
no processo de desenvolvimento, 
propondo uma agenda de com-
promissos que vise a criação de 
um sistema brasileiro de infor-
mações sobre a Cultura. 
Tal sistema deve ser concebido 
de modo a permitir a produção 
e acesso a dados estatísticos di-
reccionados e precisos, que pos-
sibilitem compreender as ten-
dências e oportunidades de in-
vestimentos no sector, assim 
como da produção, da circula-
ção e do consumo de bens cultu-
rais.  

O formato do evento baseou-
se na apresentação de práticas 
de excelência, do Brasil e do es-
trangeiro, que relacionassem 
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cultura, inclusão social e desen-
volvimento. Da mesma forma, 
foram abordadas ‘best practi-
ces’ de sistemas de informação 
sobre a cultura, especialmente 
os existentes na França (DEP) e 
na New York University, nos 
Estados Unidos.  

Os dois primeiros módulos 
do Seminário abordáram as 
relações entre Cultura e Acção 
Social e entre Cultura e Trans-
formação Económica, conver-
gindo para o terceiro módulo, 
onde foram apresentadas e dis-
cutidas experiências internacio-
nais de gestão de sistemas de 
informação sobre a cultura. O 
objectivo desses módulos iniciais 
é o de destacar o papel e as po-
tencialidades da cultura no pro-
cesso de desenvolvimento, ser-
vindo-se do relato de experiên-
cias de programas e projectos de 
sucesso que adotaram essa pre-
missa. 

Como resultado imediato, 
pretendeu-se avaliar os primei-
ros passos necessários para a 
construção de um sistema de 
informações sobre a Cultura: 
suas prioridades, papéis, possi-
bilidades de articulação e com-
plementaridades, assim como 
uma agenda mínima inicial a ser 
adoptada.  
 

Património Mundial no Brasil 
Lançamento do livro e exposi-
ção «Património Mundial no 
Brasil» – No fim de 2002, em 
Brasília, deu-se o lançamento da 
segunda edição do livro Patri-

mónio Mundial no Brasil e da 
exposição do mesmo nome. O 
livro e os painéis retratam os 17 
sítios naturais e culturais brasi-
leiros inscritos na lista do Pa-
trimónio Mundial da UNESCO. 
 
Association of Children's Muse-

ums (ACM) 
A «Associação de Museus das 
Crianças» realizou em Washin-
gton em 2002, uma Conferência  
que explorou as aprendizagens 
precoces na formação de apren-
dentes-para-a-vida. "The 21st 
Century Learner: The Conti-
nuum Begins with Early Lear-
ning", foi o tema da conferência 
seguinte, realizada no Outono 
de 2003 em Washington. 
 

“Museu mais visitado de Flo-
rença esteve na iminência de fi-

car “às escuras” 
ITÁLIA, Florença – A Galeria 
dei Uffizi, um dos mais visitados 
museus de Florença, que inclui 
no seu acervo obras de Bottice-
lli, Leonardo, Miguel Ângelo, 
Rafael, Velázquez e Rembrandt, 
esteve na iminência de ficar às 
escuras, devido à falta de paga-
mento da energia eléctrica, no 
valor de 250 mil euros. 

Também a Galeria da Aca-
demia -onde está o ‘David’ de 
Miguel Ângelo- e a Capela dos 
Médici, se encontraram na 
mesma situação de falta de pa-
gamento da energia. 
 
Itália tem 1/3 do seu património 

ameaçado de destruição 
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ITÁLIA, Roma – Estudos feitos 
por um grupo de especialistas 
em conservação do património 
histórico e cultural, o Grupo 
Legambiente, concluiu que um 
terço do património tombado na 
Itália pela UNESCO, do qual 
fazem parte monumentos de 
Veneza e Pompéia, está amea-
çado de destruição. 

A principal ameaça vem de 
águas que invadem as obras, 
como ocorre, por exemplo, em 
Veneza, com a Praça de São 
Marcos rodeada de águas poluí-
das e tráfego pesado de embar-
cações ao longo dos canais. Em 
Nápoles, Florença e Roma os 
problemas são a poluição atmos-
férica e o ritmo intenso da vida 
nessas cidades. 

Em alguns casos, os 
responsáveis pela protecção dos 
locais mostram-se não só negli-
gentes como também exploram 
esses locais com tráfico de arte-
factos antigos, denunciou o 
Grupo Legambiente. 
 
«II Jornadas sobre captación de 
recursos. El museo, generador 

de valores económicos  
y sociales» 

Realizadas de 20 a 22/11/02, no 
«Museo de América», em Lima-
Peru, nelas se abordaram ques-
tões como as dos «Modelos de 
gestão pública  e privada», 
«Gestão cultural e comunica-
ção», «Autonomía e dependên-
cia financeira», «Exploração das 
colecções: producção e  co-pro-

ducção de exposições temporá-
rias». 
http://www.escenacultural.com/
contenido.php?contenido=1584  

FOI INAUGURADA A NOVA 
BIBLIOTECA DE ALEXAN-

DRIA 
Centro cultural nascido 

no séc. IV ac, e que perseguia a 
utopia de reunir todo o saber da 
humanidade, renasceu  sob no-
vas formas a antiga Biblioteca. 
O presidente egípcio, Hosni 
Mubarak, ofereceu a Biblioteca 
ao Mundo como símbolo de paz. 
Mubarak pronunciou un longo e 
apaixonado discurso, no qual 
destacou o diálogo e a interac-
ção culturais como substituto 
principal à violência e à tensão 
no mundo. Salientou o papel efi-
caz da civilização islâmica árabe 
na construcção do património 
humano e fez votos para que a 
cultura da paz se sustitua aos 
motivos de ódio. 

Na inauguração, o brilho me-
tálico do disco inclinado que co-
bre as salas de lectura -elemento 
principal da fisonomía da nova 
Biblioteca- era impressionante.  

Foi significativa a representa-
ção de cientistas e escritores que 
evocaram a presença de antigos 
e ilustres bibliotecários, como 
Eratóstenes, Apolónio de Rodes 
ou Aristarco. 

A nova Biblioteca, com as 
suas espectaculares instalações, 
os seus mais de oito milhões de 
livros previstos e o seu custo de 
mais de 200 milhões de euros, já 

http://www.escenacultural.com/contenido.php?contenido=1584
http://www.escenacultural.com/contenido.php?contenido=1584
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estava, de facto, a funcionar há 
vários meses. 

O seu principal desafio é o de 
poder asumir a condição pro-
gramática de farol de cultura e 
ciência e de ponto de encontro 
internacional na promoção da 
paz. 
 

Museu de Serralves tem nova 
direcção 

PORTUGAL, Porto – Desde 
01/05/2003, o Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, 
localizado no Porto, está sob a 
direção do alemão Ulrich Looc, 
que substituiu o director-ad-
junto, João Fernandes. 

O novo director-adjunto já 
dirigiu duas importantes 
instituições culturais suíças: a 
Kunsthall Bern, e o Kunstmu-
seum Luzern. 

Formado em História de 
Arte e Filosofia, Loock foi pro-
fessor convidado nas universi-
dades de Zurique e Berna, na 
Suíça, e na Academia de Arte de 
Karlsruhe, na Alemanha. Ulrich 
Loock é também autor de vários 
textos de arte contemporânea 
que foram publicados em revis-
tas especializadas.  

O Museu de Serralves tem 
feito exposições de grande su-
cesso entre o público. A última, 
dedicada à obra de Francis Ba-
con, foi visitada por mais de 100 
mil pessoas. 
 
Embarcação romana é retirada 

da lama no sul da Holanda 

HOLANDA, De Meern – 
Uma embarcação romana mili-
tar de madeira, de 1.800 anos, 
foi retirada inteira de um depó-
sito de lama, junto ao rio Reno, 
no sul da Holanda. Segundo o 
arqueólogo André van Holk, 
que lidera as escavações, a em-
barcação servia para abastecer 
as fortificações militares esta-
belecidas nas margens do antigo 
curso do rio Reno. 

O navio mede 25 metros de 
cumprimento e foi construído 
com toros de carvalho, prova-
velmente trazidos de florestas 
localizadas em terrenos onde 
hoje se localizam a França e a 
Alemanha. Depois do naufrágio, 
o Reno teria mudado de curso e, 
consequentemente, a lama e a 
areia que cobriam a embarca-
ção ficaram muito secas, não 
permitindo a proliferação de 
micróbios que teriam atacado a 
madeira. 
 
Anteprojecto pede novo conceito 

de museu em Portugal 
PORTUGAL, Lisboa –Em 
Maio-03 foi entregue ao minis-
tro da Cultura, Pedro Roseta, o 
anteprojeto da Lei-Quadro dos 
Museus. O anteprojeto tem 
como principal medida a defini-
ção do conceito de museu, a ser 
aplicado a todas as instituições 
museológicas públicas ou priva-
das. 
A ideia de um anteprojecto de 
diploma é inovadora, uma vez 
que o último -o Regulamento 
Geral dos Museus- é dos anos 
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60. Depois disso, a legislação 
tem sido avulsa. O objectivo é 
criar condições para a qualifi-
cação de museus, novos ou já 
existentes. 

O anteprojeto, que deve ser 
ainda submetido ao Conselho de 
Ministros e ao Parlamento, 
prevê a criação do Conselho de 
Museus, que substituirá o Con-
selho Consultivo do IPM e vai 
funcionar na dependência di-
recta do ministro da Cultura. 

Segundo Bairrão Oleiro, o 
diploma apresentado ‘tem tam-
bém a vantagem de estruturar a 
Rede Portuguesa de Museus 
(RPM), estabelecendo um sis-
tema de credenciamento’ que 
visa a requalificação das insti-
tuições museais. 

Ou seja, para se ter a desi-
gnação de museu será necessá-
rio cumprir vários requisitos, 
tais como: não ter fins lucrati-
vos, ter exposição permanente, 
estar aberto de forma regular e 
fazer investigação, incorporação 
de inventário, conservação e di-
vulgação das colecções. Não se 
estabelece o mínimo de pessoal, 
mas exige-se que seja qualifi-
cado. 
 
Ataque anglo-americano ao Ira-
que provoca caos no Património 

O Museu Nacional e a Biblio-
teca Nacional do Iraque, em 
Bagdad, estiveram entre as pri-
meiras baixas resultantes da in-
vasão e ocupação militar da-
quele país, em Abril 03. O Mu-
seu de Bagdad, repositório das 

civilizações da Suméria e Meso-
potâmia, ficou com as suas pra-
teleiras vazias. A Biblioteca Na-
cional, a maior do Médio Ori-
ente, ficou reduzida a cinzas, 
devido a um grande incêndio. 

Tanto mais grave é a situa-
ção quanto a 12 de Abril o di-
rector geral da UNESCO, Koi-
chiro Matsuura, solicitara ao 
governo norte-americano que 
fosse dada protecção aos Mu-
seus de Bagdad e de Mossul –
este, entretanto, também van-
dalizado. 

O Archaeological Institute of 
America, emitira, antes da inva-
são começar, uma “Declaração 
sobre o património cultural em 
risco no Iraque”, alertando que 
era do conhecimento do Depar-
tamento de Estado a localização 
de milhares de sítios arqueológi-
cos, monumentos e museus. 

O responsável da American 
Association for Research in 
Bagdad, disse que o Pentágono 
fora repetidamente alertado 
para os riscos de saque. Acres-
centou que as reservas do Mu-
seu Nacional, onde tinham sido 
guardadas as peças mais raras, 
também haviam sido pilhadas, 
tal como o Banco Central Ira-
quiano, onde estavam deposita-
das as colecções de jóias das 
raínhas assírias. 
 
Património saqueado no Iraque 

Na sequência do ataque ame-
ricano ao Iraque, grande parte 
dos acervos dos museus ira-
quianos foi roubada e posta a 



 17

circular em circuitos paralelos 
de traficantes de arte internaci-
onais. 

Uma pequena parte dos ob-
jectos de arte e históricos do 
Museu Nacional de Bagdad, que 
desapareceu com a invasão do 
país, foi recuperada. 

Os objectos encontrados são 
700 artefactos e 39.400 manus-
critos que estavam armazenados 
em galerias subterrâneas, algu-
mas dentro do próprio museu. A 
revelação do achado foi feita 
pelo Ministério da Segurança do 
Iraque. 

O acervo recuperado inclui 
jóias antigas, cerâmicas e sarcó-
fagos, um vaso do século V a.C. 
e uma estátua de um rei assírio, 
de 900 a.C. Segundo as investi-
gações, os objectos foram ali 
armazenados antes da guerra, 
para serem protegidos dos inva-
sores. 

Mas muito está ainda por re-
cuperar: a Interpol pretende 
iniciar "uma estrutura, recursos 
e competências especializadas 
para resolver este importante 
delito e recuperar os objectos 
roubados”. Uma proposta-chave 
é a ampliação do banco de da-
dos, já existente na instituição 
policial, para acrescentar os 
milhares de objectos de arte e 
antiguidades roubados no Ira-
que. 

Para isso, a UNESCO pro-
põe-se fazer, com a ajuda de es-
pecialistas e grandes museus, o 
inventário dos milhares de ob-
jectos depredados no Iraque, em 

particular durante o saque ao 
Museu Arqueológico de Bagdad. 
Com isso, alfândegas, polícias, 
museus e marchands de arte do 
mundo inteiro poderão ter 
acesso à lista e à descrição dos 
bens roubados.  
 

Bibliotecas de Portugal e do 
Egipto assinam protocolo 

cultural 
PORTUGAL, Lisboa – 

Em Maio foi assinado um proto-
colo de cooperação cultural en-
tre a Biblioteca Nacional de Lis-
boa e a Biblioteca de Alexan-
dria, no Egipto. O acordo inclui 
o auxílio nas áreas de bibliote-
conomia, bibliografia, arquivos, 
institutos científicos e museus. 
 
Fundação Henri Cartier-Bres-

son é inaugurada em Paris 
FRANÇA, Paris – Na exposi-

ção retrospectiva realizada na 
Biblioteca Nacional da França 
(BNF), o visitante pode ver o 
famoso fotógrafo Cartier-Bres-
son, hoje com 94 anos, através 
de auto-retratos feitos nas déca-
das 70 e 80. O fotógrafo visto 
desde a infância até aos momen-
tos mais arrebatadores de sua 
missão universal, que é a de cap-
tar e imortalizar emoções, atitu-
des e cenários da humanidade 
em construção. 

Em complemento à mostra 
na BNF, foi inaugurada, em 
Montparnasse, a Fundação 
Henri Cartier-Bresson, com ou-
tra mostra, que expõe 90 fotos, 
escolhidas pelo próprio artista. 
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Nessa exposição, Bresson con-
templa 83 fotógrafos que mais 
admira, entre eles: o brasileiro 
Sebastião Salgado (com uma 
foto panorâmica de Serra Pe-
lada), Robert Capa, Leonard 
Freed, Bill Brandt, Jacob Riis, 
Martin Munkasci, Robert 
Frank, Man Ray, David 
Seymour (Chim), Walker 
Evans, Jacques-Henri Lartigue, 
Don McCullin, Robert Dois-
neau. 

Cartier-Bresson resistiu a 
aceitar a ideia da recém inaugu-
rada fundação que tem o seu 
nome, mas, no final, acabou por 
concordar porque, além de cui-
dar de seu acervo de fotos, dese-
nhos, pinturas, filmes, livros e 
documentos diversos. 

 
Museu da Imprensa recebe 

espólio de tipografia 
Uma impressora Diamante 

do século XIX é uma das mais 
recentes aquisições do Museu 
Nacional da Imprensa/Jornais e 
Artes Gráficas, no Porto. A im-
pressora, com funcionamento 
manual e eléctrico, faz parte do 
espólio proveniente da tipogra-
fia do Instituto de Gestão do 
Crédito Público, em Lisboa, que 
agora foi oferecido ao Museu. 

Entre esse espólio encon-
tram-se também uma dezena de 
armários com colecções pró-
prias de tipos em chumbo, mi-
lhares de lingotes e diversos 
compenedores, ramas, galeões e 
galés. Como a tipografia execu-
tava trabalhos de encadernação 

e acabamentos, todos os materi-
ais relativos ao sector foram 
também oferecidos ao Museu, 
destacando-se uma prensa me-
tálica lacada a preto e ouro com 
a marca inglesa Watelow & Son, 
do século XIX. 

Todas as peças foram trans-
portadas da tipogafia, com mais 
de 200 anos, que funcionava no 
Terreiro do Paço, para o Porto e 
integram agora a colecção do 
Museu Nacional da Im-
prensa/Jornais e Artes Gráficas 
que, com pouco mais de um ano, 
é o primeiro museu vivo de im-
prensa da Península Ibérica, 
reunindo um dos mais impor-
tantes espólios da imprensa e 
artes gráficas do mundo. 
 
Gilberto Gil lança Política Naci-

onal de Museus para o Brasil 
Em Maio deste ano o Minis-

tro da Cultura, Gilberto Gil, 
lançou oficialmente a Política 
Nacional de Museus. 

O documento oficial, apre-
sentado durante as comemora-
ções do Dia Internacional dos 
Museus (18 de Maio), é o resul-
tado do diálogo com profissio-
nais ligados aos museus da es-
fera municipal, estadual, fede-
ral, universidades e entidades 
culturais, que, desde o ano pas-
sado, se vêm reunindo por soli-
citação do próprio governo, no 
intuito de se estabelecer uma 
rede de políticas culturais. 

Os principais tópicos dessa 
nova política são: 
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1-Gestão e Configuração do 
campo museal-implementação 
do Sistema Nacional de Museus; 
criação do Cadastro Nacional de 
Museus; criação e aperfeiçoa-
mento de legislação que oriente 
a actuação dos museus no país. 
2-Democratização e acesso aos 
bens culturais - apoio à criação 
de redes de informação entre os 
museus brasileiros e entre os 
profissionais desses museus; 
estímulo e apoio ao desenvolvi-
mento de processos e metodolo-
gias de gestão participativa nos 
museus, a começar pela própria 
agenda de temas e conteúdos 
expositivos. 
3-Formação e capacitação de 
recursos humanos-criação e im-
plementação de um programa 
de formação e capacitação de 
recursos humanos em museus e 
museologia, com a ampliação da 
oferta de cursos de graduação e 
pós-graduação; inclusão nos 
currículos escolares de ensino 
fundamental e médio de conteú-
dos e disciplinas que tratem do 
uso educacional dos museus e 
patrimónios culturais. 
4-Modernização de infra-estru-
turas museológicas -apoio à re-
alização de obras de manuten-
ção, adaptação, saneamento, 
climatização, segurança, arran-
jos exteriores de lazer e de aces-
sibilidade aos imóveis que abri-
gam acervos museológicos. 
5-Financiamento e fomento para 
museus-criação de um Fundo de 
Amparo ao património cultural 
e aos museus brasileiros; cria-

ção de Programas de Qualifica-
ção de Museus junto ao CNPq, à 
Capes e às Fundações de Am-
paro à Pesquisa. 
6-Aquisição e gerenciamento de 
acervos culturais-criação de um 
programa de políticas integra-
das de permuta, aquisição, do-
cumentação, pesquisa, preser-
vação, conservação, restauração 
e difusão de acervos nos níveis 
municipal, estadual e nacional e 
de acervos de comunidades in-
dígenas e afro-descendentes. 
 
Por que no vienen a los museos? 
Historia de un fracaso, de Juan 

Carlos Rico 
Este é o título de um interes-

sante livro que aborda o pro-
blema evidente de que nunca 
houve tanta gente a visitar mu-
seus como agora, mas é bem 
certo que isso apenas se verifica 
nalguns casos concretos. 

O livro levanta questões rela-
tivas aos públicos museais: 
«Como os atraímos?”, «O que 
lles oferecemos?», «Voltarão de 
novo?», «Ganharam algo com a 
visita?» 

Estudos recentes de  sociolo-
gía do turismo de massas, asse-
guram que as visitas culturais -
entre as quais se incluem as fei-
tas aos museus e centros de ex-
posições-, se inscrivem dentro 
dum circuito mais vasto de acti-
vidades: monumentos, gastro-
nomía, passeos e compras pela 
cidade, que não trazem ao su-
jeito uma sensação de usufruto e 
experiência de aprendizagem si-
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gnificativa, antes servindo para 
fornecer as provas que atestem 
que lá esteve. 

O livro, de início, não é mais 
que um convite à reflexão indi-
vidual do leitor, através de uma 
série de perguntas e respostas 
do autor: Para quem são feitos 
os museus?, Com que prepara-
ção lá chegamos?, Como nos são 
apresentados?, Que sentido tem 
uma exposição no século XXI?, 
Que podemos fazer nós, os pro-
fissionais?, Como nos devemos  
preparar? 

A segunda parte do livro, re-
lata algumas experiências que se 
estão a levar a cabo para dife-
rentes grupos (didácticas e 
pragmáticas), tanto por pessoas 
ligadas às universidades, como 
por museus e centros culturais, 
que admitem a situação de crise 
e a necessidade de experimen-
tar, como único caminho possí-
vel de saída. 

Todos eles trabalham numa 
posição que poderíamos descre-
ver como "lateral" ao mundo 
oficial e assumindo com plena 
responsabilidade o risco de se 
equivocarem. Tateiam, não têm 
a certeza se a solução chegará 
por esta via. 

Nesta primeira parte  descre-
vem-se as alternativas dos pro-
fissionais e dos artistas, que 
pensam que ainda não é tarde 
para recuperar o espaço tradi-
cional do museu e atrair os visi-
tantes para que realmente o dis-
frutem. 

De seguida analizam-se duas 
posturas diferentes: as daqueles 
centros que decidem não espe-
rar que venham, mas antes saír 
à sua procura, levando as suas 
colecções para a rua, entre o de-
ambular da vida quotidiana e as 
dos artistas que deixam o museu 
e se vão "colocar e  trabalhar" 
nessa grande sala de exposições 
que é a cidade, nesses magnífi-
cos suportes que são os muros 
da arquitectura, nesse extraor-
dinário suporte que é a natu-
reza.  

No capítulo “www: me voy a 
la red”, demonstra-se como é 
importante conhecer o mundo 
da electrónica e a telemática, 
onde cada vez mais artistas, 
obras y visitantes se encontram 
para inter-actuar juntos. E as 
quesotes são: Um museo na 
rede?, Como colocamos um 
quadro virtual?, Para onde 
olham os museus tradicionais? 
 

Manifiesto de Santa Cruz 
No quadro do II Encontro In-

ternacional de Ecomuseus e da 
IX reunião do ICOFOM-LAM, 
a Comissão que se reuniu no 
bairro de Santa Cruz, Río de 
Janeiro, Brasil, com o fim de 
discutir a relação dos ecomuseus 
e museus comunitários e a cha-
mada Agenda 21, ratifica e 
adere à Agenda para a Acção, 
emanada da Cimeira Hemisfé-
rica de Museus e Desenvolvi-
mento Sustentável, realizada em 
San José de Costa Rica en 1998. 

Considerando que: 
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· Os ecomuseus e museus co-
munitários são e devem ser 
agentes activos para a partici-
pação e relação da comunidade 
com o seu património integral. 

 · A reconciliação com o pa-
trimónio integral, a sua conser-
vação e usufruto, é uma respon-
sabilidade compartilhada entre 
o museu e a comunidade em que 
se insere. 

OBJECTIVOS E RECO-
MENDAÇÕES 
 · Recomenda-se que os ecomu-
seus e museus comunitários tra-
balhem em cooperação com os 
Conselhos Locais da Terra e/ou 
Agenda 21. 

 · Todos os museus devem 
contemplar a participação co-
munitária e programas de des-
envolvimento sustentável. 

· Os ecomuseus e museus co-
munitários são e devem ser re-
conhecidos como mediadores 
entre a comunidade e as insti-
tuições e organismos governa-
mentais e não- governamentais, 
a nível local, nacional e interna-
cional. 

LINHAS DE ACÇÃO 
· Capacitar e dignificar os 

profissionais, técnicos e agentes 
sociais e/ou comunitários, vin-
culados aos ecomuseus e museus 
comunitários. 

· Estimular e fortalecer as re-
des entre ecomuseus e museus 
comunitários, e destes com as 
comunidades, que permitam e 
facilitem  a comunicação, in-
formação e o intercâmbio. 

· Estimular e promover na 
comunidade a creação de for-
mas sustentadas de uso do pa-
trimónio integral, desenvol-
vendo de forma conjunta activi-
dades e projectos que benefi-
ciem o museu e a comunidade. 

· Criar estratégias de coope-
ração para benefício e desenvol-
vimento dos ecomuseus e mu-
seus comunitários. 

· Criar e experimentar meto-
dologías de mediação entre co-
munidades, autoridades e fontes 
de financiamiento privadas e 
públicas. 

 · Concretizar estas acções 
através de programas-piloto, 
estabelecidos em diversas partes 
do mundo,  processo que após 
ser avaliado e validado, leve a 
um modelo universal de direc-
ção variável. 

Santa Cruz, Río de Janeiro, 
Brasil, a 20 de Maio de 2000. 
Amelia Decándido, Argentina. 
Mercedes Murúa, Argentina. 
Susana Torresagasti, Argentina. 
Carlos Vairo, Argentina. 
Dalva S. Bolognini, Brasil. 
Rosana Lemos, Brasil. 
Ariane Luna, Brasil. 
Luciana Martins, Brasil. 
Odalice Miranda Priosti, Brasil. 
Ángela Sabastano, Brasil. 
Pierre Mayrand, Canadá. 
Georgina De Carli, Costa Rica. 
Miguel Angel Gracia, España. 
Karina R: Durand V., México. 
María del Carmen Borrallo, 
Uruguay. 
Amiria Curbelo, Uruguay. 
Patricia Morales, Venezuela. 
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Feira Europeia de Teatro para 
Crianças - FETEN. Madrid - 

Espanha. 17-02-2003 
A «Feria Europea de Teatro 

para Niños y Niñas-FETEN», é 
um espaço que promove anual-
mente, desde 1991, os intercâm-
bios e a cooperação entre los vá-
rios sectores de criação e de dis-
tribuição teatral. 

A importância e o realce ad-
quirido pelo Teatro para crian-
ças em Espanha e em, pratica-
mente, toda a Europa, faz surgir 
a necessidade de um espaço 
onde se possa conjugar, trocar, 
partilhar e possibilitar interes-
ses, experiências, conhecimentos 
e ligações directas entre Pro-
gramadores, Companhías e Pro-
fissionais deste meio; tratando 
entre todos de elevar e de digni-
ficar uma, cada vez maior, qua-
lidade do teatro feito para e pe-
las crianças. Protagonistas, sem 
dúvida, de tudo o anteriormente 
referido. 

Estes esforços trouxeram 
como fruto, a consolidação da 
cidade de Gijón como sede dum 
acontecimento teatral tão im-
portante como é a «Feria Euro-
pea de Teatro para Niños», 
sendo a única com estas caracte-
rísticas que se realiza no Estado 
espanhol e das poucas que se 
realizam na Europa. 

Em todas as edições da FE-
TEN mantem-se uma estrutura 
fundamental. Quer dizer, um 
carácter de Feira, que reune 
programadores, distribuidores, 

etc. De Espanha e da Europa, 
com o que isso significa de po-
tenciação do mercado; mas 
também a exibição de espectá-
culos, fórum de debates, lança-
mento de livros, exposições, etc., 
que contribuem para realçar e 
enriquecer tudo o que respeita a 
este aspecto da cultura. 

Desde a primeira edição, em 
1991, e dentro da sua progra-
mação, vêm-se celebrando uma 
série de debates e de encontros 
com o propósito de vincular a 
dimensão educativa com a tea-
tral, pois que o teatro é um ele-
mento fundamental de expres-
são e de comunicação do indiví-
duo, da sociedade e da cultura. 
Propostas de destacados especi-
alistas no âmbito do teatro in-
fantil e juvenil, a partir de dife-
rentes pontos de vista, contri-
buem para transformar estes 
debates em fóruns dinâmicos 
para a abordagem da problemá-
tica do facto teatral dirigido a 
crianças e adolescentes. 

·Tudo isto leva a que a FE-
TEN tenha, não só, o aspecto de 
um mercado (exibição de pro-
postas teatrais e a sua contrata-
ção por parte de promotores e 
programadores), mas também 
seja um marco de debate per-
manente e contínuo. 

OBJETIVOS  
·Realizar uma amostra repre-
sentativa do panorama teatral 
para crianças e jovens, existente 
no Estado espanhol e na Eu-
ropa, através da pluralidade de 
estilos, permitindo ao especta-
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dor conhecer e desfrutar da ri-
queza do facto teatral;  
·Fomentar entre os profissionais 
do teatro infantil e juvenil o in-
tercâmbio de projectos, activi-
dades, experiências e conheci-
mentos da sua profissão;  

·Provocar o encontro entre 
programadores e companhias 
contribuindo para instrumenta-
lizar o Circuito do teatro para 
crianças e jovens na Europa; 

·Facilitar aos grupos de teatro 
mostrar o seu trabajo criativo e 
profissional nas melhores condi-
ções, para ser visto pelo público 
e programadores; 
 ·Ajudar os programadores na 
definição de uma selecção se-
gundo as suas necessidades es-
pecíficas; 
·Favorecer, con a Feira, la for-
mação de um público esclare-
cido, respeitoso, crítico e rigu-
roso;  
·Favorecer a consideração social 
e o reconhecimento por parte 
das Administrações, da crítica e 
doutros profissionais do traba-
lho teatral realizado para crian-
ças em Espanha.  

 
XXII Festival Internacional de 

Títeres. Bilbau - Espanha. 
De 14 a 24 de Novembro-03-A 
primeira edição do «Festival In-
ternacional de Títeres de Bil-
bao», deu-se em 1982. Nasceu 
como evento pontual. Mas do 
acervo documental que se gerou 
nas suas celebrações seguintes, 
originou-se um pequeno Centro 
de Documentação de Títeres de 

Bilbau. 
Na súmula das suas edições, 
mais de 350 mil espectadores 
contemplaram o trabalho de 370 
grupos de todos os cantos do 
planeta. Através de cinco cente-
nas de obras, as mais diversas 
técnicas e idiomas deram vida a 
argumentos próprios ou adap-
tados, textos clássicos ou con-
temporâneos, encenações de 
vanguarda ou do mais sóbrio 
tradicionalismo.  
A XXI edição do Festival, reali-
zada em 2002, teve como lema 
"Los Títeres y la Sociedad ac-
tual". Nela se destacou a pre-
sença da «Prague Marionette 
Company» com o musical 
"Cats", "La República del Ca-
ballo Muerto" da companhia de 
Andrés Leyton, Zur Teatro, 
"Recetario" dos catalães Teia 
Moner, y Adalett y sus Títeres 
de Cuba, con "El Pez de Plata". 
http://www.artezblai.com/jaialdi
ak/  
 

IX ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE CON-
TADORES DE HISTÓRIAS E 

LENDAS DA COLÔMBIA 
20 a 22 de Novembro 02 - Orga-
nizado pela «Fundación Cultu-
ral El Grupo», o Encontro de 
contadores de histórias e lendas 
realiza-se na cidade de Buga, 
desde 1986. 
jaramillog@uniweb.net.co  
http://www.artezblai.com/jaialdi
ak/  
 
 

http://www.artezblai.com/jaialdiak/
http://www.artezblai.com/jaialdiak/
mailto:jaramillog@uniweb.net.co
http://www.artezblai.com/jaialdiak/
http://www.artezblai.com/jaialdiak/
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MUSEUS E INTERNET 
Percebendo a velocidade 

no ciberespaço, os museus pas-
saram também nos últimos anos 
a investir nos bits. Diariamente 
são vários os museus do mundo 
inteiro que passam a ter os seus 
banco de dados digitalizados. 
Desde Abril de 2001, mais de 
mil museus de 34 países mem-
bros da Organização dos Esta-
dos Americanos instalaram-se 
também on-line. 

Gerhard HAUPT salienta: 
“Os museólogos exploram um 
novo meio. É a internet uma al-
ternativa adequada para a difu-
são das artes e da cultura no 
mundo inteiro? A América La-
tina avança ousadamente pela 
rede global”. 
 
20ª Assembleia Geral do ICOM 

Entre as resoluções da 20ª 
Assembleia Geral do ICOM, de 
Barcelona, figura um apelo à 
UNESCO, às organizações regi-
onais e nacionais, aos Governos 
e à Organização Mundial do 
Comércio para se oporem vigo-
rosamente a todas as propostas 
que possam abolir ou enfraque-
cer o princípio da excepção cul-
tural criado há muito tempo, de 
modo a continuar a proteger o 
património natural e cultural 
das diferentes nações do mundo. 

 
University Museums in Scotland 

- Conference 2002 
A Conferência realizou-se 

na School of Art History, da 

Universidade de St. Andrews, de 
7 a 8 de Novembro 2002, subor-
dinada ao tema: «Collections, 
Museums and Research». 

A UMIS existe para pro-
mover a preservação, exposição 
e interpretação das colecções 
históricas e culturais das Uni-
versidades escocesas. As Univer-
sidades, antigas ou recentes, 
possuem uma diversidade de 
colecções que  interessam tanto 
aos especialistas como ao pú-
blico em geral.  

UMIS convener: Professor 
Ian Carradice, University of St 
Andrews; 

UMIS secretary: Neil 
Curtis, University of Aberdeen; 

UMIS treasurer: Ewen 
Smith, University of Glasgow; 

UMIS web editor: Mat-
thew Jarron, University of Dun-
dee.  
 
CONGRESSO MUNDIAL DE 

PEDAGOGÍA 2003 
Promovido pelo Ministério de 
Educação de Cuba, realizou-se 
de 3 a 7 de Fevereiro de 2003, em 
Havana. 
ecotur@ecoturnews.com.br 
fone: 061 347-4047 
fax: 061 349-6949 
http://www.ecoturnews.com.br  
Em paralelo decorreu o “Encon-
tro pela Unidade dos Educado-
res no Palácio de Convenções da 
Cidade de Havana – Cuba. O 
Congresso contou com o patro-
cínio  da UNESCO, da UNI-
CEF, da CEA (Confederação de 
Educadores de América), da 
AELAC (Associação de Educa-
dores da América  Latina e o 

mailto:ecotur@ecoturnews.com.br
http://www.ecoturnews.com.br/
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Caribe) e da ATEI (Associação 
da Televisão Ibero-americana).  

As temáticas do Con-
gresso foram, entre outras: Vi-
gência do pensamento pedagó-
gico  e humanista de José Martí 
no 150º Aniversário do seu nas-
cimento; A globalização neoli-
beral  e o impacto nos sistemas 
educativos. Como enfrentá-los?; 
Educação e cultura geral e inte-
gral: binómio para enfrentar os 
problemas da humanidade; A 
educação para os valores  como 
núcleo central na formação da 
personalidade, dos valores         
éticos, da língua materna, da 
história, da arte, do património 
e da identidade nacional; Edu-
cação para a paz: da teoria à 
prática; O contexto sócio-cultu-
ral e o trabalho das instituições 
educativas: papel do trabalho 
social no aperfeiçoamento da 
gestão educacional; A escola 
como centro cultural: abertura 
e interação com a família e a 
comunidade; Os programas 
educativos para os cuidados in-
tegrais da infância de zero a seis 
anos:  participação principal da 
família e a comunidade; Alter-
nativas de desenvolvimento que 
propiciem maior êxito das cri-
anças na educação primaria. 
Escola rural e urbana, iguais ou 
diferentes?; Pluralismo linguís-
tico, cultura e convivência  
multi-étnica, prioridade da edu-
cação indígena; A utilização das 
tecnologias da informação e da 
comunicação na educação: aspi-
ração e realidade; O uso e im-

pacto da televisão. O vídeo e o 
software na escola como vias 
para o fortalecimento da identi-
dade cultural  e o melhoramento 
dos níveis  da vida de nossos po-
vos; Divulgação e educação para 
a saúde no âmbito escolar: desa-
fio actual; As ciências da educa-
ção e as pesquisas científicas na 
busca das soluções educacionais 
mais efectivas.  
 
The First International Confe-
rence and Festival on Traditio-

nal Plays, Games and Sports 
Promovida pela «School of 
Sports Science», Chulalongkorn 
University,Tailândia-de 2 a 5 de 
Abril de 2003, Bangkok, Tailân-
dia. Informações:  
www.spsc.chula.ac.th 
 

CONGRESO INTERNACIO-
NAL PATRIMONIO CULTU-
RAL: CONTEXTO Y CON-

SERVACIÓN 
Organizado pelo «Centro Nacio-
nal de Conservación, Restaura-
ción y Museología», em La 
Habana Vieja, Cuba. De 14 a 18 
de Abril 2003. 
congreso6@cencrem.cult.cu 
 
51° Congresso Internacional de 
Americanistas - International 

Congress of Americanists 
 Em Santiago, Chile, de 14 a 18 
Julho de 2003-Universidade de 
Chile. Info: ica51@uchile.cl  
http://www.historia-ac-
tual.com/s_act/inter005.html 
 
 

http://www.spsc.chula.ac.th/
mailto:congreso6@cencrem.cult.cu
mailto:ica51@uchile.cl
http://www.historia-actual.com/s_act/inter005.html
http://www.historia-actual.com/s_act/inter005.html
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FORUNS A REA-
LIZAR (3): 

V CONGRESSO LUSO-BRA-
SILEIRO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO 

Sob o tema de «Igreja, Estado, 
Sociedade Civil-instâncias pro-
motoras de ensino», reunir-se-á 
na Universidade de Évora, de 5 
a 8 de Abril de 2004.  Desde 
1996 que a comunidade luso-
brasileira de investigadores em 
História da Educação vem or-
ganizando Congressos destina-
dos à partilha dos resultados do 
seu trabalho bem como das dú-
vidas e problemas com que se 
depara no seu labor quotidiano. 
Depois de Lisboa (1996), S. 
Paulo (1998), Coimbra (2000) e 
Porto Alegre (2002), é agora a 
vez de Évora, cidade repleta de 
história, receber na sua Univer-
sidade o V Congresso Luso-Bra-
sileiro de História da Educação, 
subordinado ao tema: “Igreja, 
Estado, Sociedade Civil – ins-
tâncias promotoras de ensino”. 
Na magestosa fachada marmó-
rea dos claustros do edifício que 
outrora acolheu, durante dois 
séculos, a Universidade dirigida 
pela Companhia de Jesus, a es-
tatuária destaca simbolicamente 
os dois poderes que à época dis-
putavam e disputaram durante 
                                                 
3 - Dá-se indicação de Encontros dentro 
da área de interesses dos membros da 
Rede. É desejável que os aderentes se 
mobilizem para participar. 

séculos a criação, a administra-
ção e a gestão do ensino.             
O facto de, historicamente, ter 
havido uma evolução na atri-
buição de competências e  res-
ponsabilidades de promoção do 
ensino por diversas instâncias – 
Estado, Igreja, Sociedade Civil –
, determinou a escolha do tema 
em volta do qual se deverão or-
ganizar os trabalhos deste Con-
gresso, desde as Conferências de 
fundo às comunicações a apre-
sentar pelos participantes.  
EIXOS TEMÁTICOS:  
1. Políticas públicas e reformas 
educacionais (ênfase no 
Estado). 
2. Ideias, doutrinas  e modelos 
pedagógicos. 
3. Igreja e educação  (ênfase na 
Igreja) 
4. Gestão, administração e 
financiamento da educação. 
5. Infância, família e educação 
(ênfase na família). 
6.  Género, etnia e geração. 
7. Práticas e quotidiano 
escolar. 
8. Imprensa e materiais 
pedagógicos (contempla os 
manuais e outras modalidades 
de impresso). 
9. Historiografia e memória da 
educação (contempla a questão 
dos museus, mas também de 
outros tipos de acervos  
públicos e privados  que 
auxiliam na produção da 
memória da educação). 
http://www.eventos.uevora.pt/
5clb2004/  

 

http://www.eventos.uevora.pt/5clb2004/
http://www.eventos.uevora.pt/5clb2004/
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ISCHE 26 
Realizar-se-á na Faculté de 
psychologie et des sciences de 
l'éducation da Universidade de 
Genebra-Suiça, de 14 a 17 Julho 
2004, o 26º Congresso da Inter-
national Standing Conference 
for the History of Education, 
subordinado ao tema 
L'Éducation Nouvelle: genèse et 
métamorphoses.  Termina no 
próximo dia 31 de Dezembro de 
2003 o prazo para o envio de 
propostas de comunicação a 
apresentar. 

• Find Museums Online-
http://www.museumstuff.com/mus
eums/index.html  

 
SITES“SURPRESA”: 

http://www.revistamuseu.com.b
r/  
http://www.paperhistory.org/ 
http://www.hermitagemuseum.o
rg/html_En/index.html  
http://www.eurydice.org/  
http://www.unesco.org/culture/h
eritage/intangible/html_eng/inde
x_en.shtml  
http://www.unesco.org/culture/fl
ipbooks/afghanistan/flipbook21
8.shtml  

http://www.unige.ch/aijjr/ische2
6/  
 http://www.geocities.com/fegarc

/frame1.html#home  CONTACTOS 
ÚTEIS http://www.therainforestsite.co

m/  
• Instituto Português de 

Museus:http://www.ipmuseus.pt/p
ortu/ipm/apresent.htm 

http://www.thehungersite.com/  
 

Site Humanitário 

 
Click Fome 

http://www.ipmuseus.pt/  
• Estrutura de Projecto de 

Rede Portuguesa de Museus-Cal-
çada da Memória-14-1300-396 
Lisboa-Tel.: 213 617 490; 
info@rpmuseus-pt.org 
www.rpmuseus-pt.org  

INVESTIGAÇÕES & 
ACTIVIDADES EM 

CURSO: 

• INRP-Institut national 
de recherche pédagogique 
(França)- http://www.inrp.fr 

• MUSEE - www.musee-
online.org Continua o seu trabalho o 

GT da Memória Oral da RIHMIE, 
na ESE de Santarém, com 
representantes dos núcleos de 
Alcanena, de Alpiarça, do Cartaxo, 
do Media/Santarém, e de Ria-
chos/T.Novas. 

• Unesco-http://unesco.org  
• Rimus, Rede Interactiva 

de Museus- 
http://www.imultimedia.pt/rimus/  

http://www.unige.ch/aijjr/ische26/
http://www.unige.ch/aijjr/ische26/
http://www.ipmuseus.pt/portu/ipm/apresent.htm
http://www.ipmuseus.pt/portu/ipm/apresent.htm
http://www.ipmuseus.pt/
mailto:info@rpmuseus-pt.org
http://www.rpmuseus-pt.org/
http://www.inrp.fr/
http://www.musee-online.org/
http://www.musee-online.org/
http://unesco.org/
http://www.imultimedia.pt/rimus/
http://www.museumstuff.com/museums/index.html
http://www.museumstuff.com/museums/index.html
http://www.revistamuseu.com.br/
http://www.revistamuseu.com.br/
http://www.paperhistory.org/
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html
http://www.hermitagemuseum.org/html_En/index.html
http://www.eurydice.org/
http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/html_eng/index_en.shtml
http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/html_eng/index_en.shtml
http://www.unesco.org/culture/heritage/intangible/html_eng/index_en.shtml
http://www.unesco.org/culture/flipbooks/afghanistan/flipbook218.shtml
http://www.unesco.org/culture/flipbooks/afghanistan/flipbook218.shtml
http://www.unesco.org/culture/flipbooks/afghanistan/flipbook218.shtml
http://www.geocities.com/fegarc/frame1.html
http://www.geocities.com/fegarc/frame1.html
http://www.therainforestsite.com/
http://www.therainforestsite.com/
http://www.thehungersite.com/
http://www.clickfome.com.br/
http://www.clickfome.com.br/
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Realizou-se em Coimbra, a 

12-XII-03, no CEIS20 um colóquio 
com a participação do 
GRUTHIMEL, sobre o primeiro 
século da escolaridade obrigatória. 

 
Mais de 42 mil pessoas 

visitaram Museu do Brinquedo de 
Seia - Mais de 42 mil pessoas visita-
ram o Museu do Brinquedo de Seia 
desde a sua inauguração, a 02 de 
Fevereiro de 2002, e que a Câmara 
Municipal diz ser «um êxito». 
Uma nota divulgada pela autarquia 
refere que o maior afluxo de 
visitantes ocorreu entre Fevereiro e 
Dezembro de 2002, período em que 
foram registadas 22.469 entradas. 
Entre Janeiro e Maio de 2003 já 
haviam entrado 19.333 pessoas no 
museu. 

Segundo a autarquia, os visitan-
tes são oriundos de todo o país, 
com destaque para grupos or-
ganizados e estabelecimentos de 
ensino. 

O Museu do Brinquedo de Seia 
ocupa o Solar de Santa Rita, em 
cuja adaptação o município in-
vestiu cerca de 350 mil euros, 
comparticipados em 100 mil euros 
pelo antigo Programa de 
Desenvolvimento Integrado da 
Serra da Estrela (PROESTRELA), 
agora designado por Acção 
Integrada de Base Territorial 
(AIBT) da Serra da Estrela. 

O espólio é constituído por mais 
de 1.500 brinquedos, estando o 
museu organizado em vários 
espaços: "Conhecer o Mundo a 
Brincar", que reúne brinquedos de 

todo mundo, "Memórias da 
Infância", com brinquedos que 
caracterizaram as últimas gera-
ções, "Brincar e...Sonhar", onde os 
mais pequenos podem brincar e 
contactar com o livro de forma 
lúdica, e "Portugal, Décadas de 
Brincadeira", reunindo brinquedos 
antigos das diferentes regiões 
portuguesas. 
Este último espaço reúne exem-
plares antigos, confeccionados ou 
fabricados de forma artesanal em 
papel, barro, madeira, cana, 
cortiça e folha da Flandres, além de 
outros dos primórdios da indústria 
do brinquedo, feitos de lata e 
plástico. 
Num ambiente acolhedor pode-se 
consultar na biblioteca do museu 
livros e multimédia sobre infância, 
brinquedos, educação, museus e 
sua organização, literatura infantil 
e juvenil. Um posto de vendas 
situado na cafetaria do museu 
coloca à disposição do público 
artesanato local, livros infantis, 
postais e outras lembranças. 
Os visitantes podem ainda con-
tactar numa oficina com a arte de 
fabricar ou consertar brinquedos. 

 
MUSEU ESCOLAR DE VÁ-

LEGA: 
A 23-VIII-03 foi atribuído, pela 

Presidência do Conselho de 
Ministros, à «Associação dos 
Antigos Alunos da Escola Oliveira 
Lopes» o reconhecimento como 
“pessoa colectiva de utilidade 
pública”, conforme consta do 
despacho publicado no DR, IIª 
série, nº199, de 29 de Agosto. 
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MEDIA (EX-
PROJ.MUSEOLÓGICO SO-
BRE EDUC. E INFÂNCIA): 
-Continua o processo de mu-
dança da Sala-Museu «Escolas e 
Infâncias d’Outrora» para no-
vas instalações, encontrando-se 
em conclusão: 
Θ a estruturação da Exposição 
Permanente, 
Θ a organização de uma Sala de 
Arquivo/Consulta para propor-
cionar aos utentes a pesquisa 
dos Arquivos “Oral de Educa-
ção” (+ de 1.500 entrevistas te-
máticas), de “Materiais Letra-
dos da Infância” (c.1.000 manu-

ais escolares) e de “Objectos de 
Socialização Infanto-Juvenil” (c. 
1.000 items) 
Θ ao desenvolvimento de um 
Programa de Animação de His-
tória ao Vivo («Vamos passar 
meio-dia/no Museu da Escola 
Antiga...»), com o concurso de 
uma estagiária da licenciatura 
em Animação. 
Θ Em Novembro, no âmbito do 
Encontro de Professores de 
Matemática (ProfMat), foi 
organizada uma exposição 
temática temporária, intitulada 
«Matematicando... no tempo». 
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ARQUIVO DE DOCUMENTOS 
 

A-MUSEOLOGIA DA INFÂNCIA  
E DA EDUCAÇÃO NA IMPRENSA: 

  
A revista História entrevistou Luis Vidigal, enquanto membro do Pro-
jecto Museológico e da Coordenação da RIHMIE (nºde Julho/Agosto 
de 2002), o qual participou igualmente no programa  «Meia Tarde» da 
RDP-Antena 1 (dia 18-VII-02). Porque a versão publicada da entre-
vista saiu com gralhas e incorrecções, aproveitamos para divulgar o 
seu texto corrigido e ampliado, no final, com alguns dados retirados da 
intervenção radiofónica: 
 
«História – Como está a ser desenvolvido o projecto de Museologia da 
Infância e Educação que coordena a partir da ESES? 
Luís Vidigal – Em 1992, por causa de estar a leccionar a formação de 
docentes na área da «História e Filosofia da Educação» na ESES (Es-
cola Superior de Educação de Santarém), senti necessidade de me fun-
damentar melhor sobre a cultura material da educação e a história da 
infância. 
Começou por ser feita uma recolha de património material e, mais 
tarde, de património oral. Isto, porque sendo os objectos frios e des-
contextualizados, levou-nos à História Oral e à recolha das vivências e 
dos testemunhos dos utentes dos objectos do património escolar e da 
infância. Foi assim que, há quase 11 anos, nasceu o «Projecto Museoló-
gico sobre Educação e Infância», na ESES. 
H – Onde foi feita a pesquisa no terreno? 
LV - A campanha de recolha do património da escola e da infância 
começou por ser feita na região de Santarém, em 1992. Hoje o espólio 
está organizada numa sala-museu, em dois núcleos distintos: a escola 
antiga e as actividades lúdicas do passado.  
H - Que apoios tem recebido para este projecto? 
LV – Para além dos das várias direcções da ESES, começámos por ter 
apoios da então Junta Nacional para a Investigação Científica e Tec-
nológica, com dois projectos financiados e bolseiros de investigação; a 
Fundação Calouste Gulbenkian foi outra das entidades que nos apoiou 
ao longo de dez anos, uma colaboração que agora terminou, e também 
recebemos apoios esporádicos do Instituto de Inovação Educacional, 
por projectos desenvolvidos. De momento estamos à procura de novos 
financiamentos. 
H - Quem são as pessoas que fazem parte da equipa que coordena? 
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LV – Trabalham comigo regularmente três docentes da ESES, todos 
nós a título gracioso e militante, mas os colaboradores activos do Pro-
jecto Museológico rondam a dezena. Temos ainda uma rede de colabo-
radores constituída por alunos graduados na nossa escola e outros do-
centes da região, o que perfaz, ao todo, mais de cem cooperantes. São 
pessoas ligadas à docência, à história da educação e à museologia.  
H – Quais as metas principais do vosso trabalho? 
LV – Por um lado pretendemos a preservação do material da infância 
e educação do passado. Por outro, e aí o apoio que a Gulbenkian nos 
dispensou foi essencial, a organização de um “Arquivo Oral da Educa-
ção”. Ao fim destes anos temos mais de 1500 entrevistas sobre memó-
rias da escola, dos jogos, dos brinquedos, da leitura, da história da vida 
de professores, das atitudes, das festividades locais, enfim, tudo rela-
tivo às memórias da infância. Das entrevistas recolhidas, mais de me-
tade estão transcritas.  
H - Neste momento, quais os últimos desenvolvimentos do projecto que 
coordena? 
LV – Já conseguimos obter condições para reabrir a sala-museu, um 
projecto que está a ser ultimado; o arquivo de manuais escolares e li-
vros para crianças (o “Arquivo de Materiais Letrados”) está recolhido 
e a ser organizado, bem como o “Arquivo de Materiais Lúdicos e Es-
colares do Passado”; temos o Arquivo Oral de Educação em constru-
ção; não está já disponibilizada a Sala de Consulta dos Arquivos, mas 
ainda este ano deverá ficar operacional.  
H – O público do vosso trabalho são unicamente investigadores? 
LV – Não. Temos tido pesquisadores académicos trabalhando em teses 
de Mestrado e Doutoramento, a estudar os nossos Arquivos; mas a  
tónica vai para a rede de cooperantes do projecto –que foi dinamizada 
no sentido de suscitar núcleos museológicos locais. Neste momento 
apoiamos os núcleos de Alcanena, Alpiarça, Bemposta (Abrantes), 
Cartaxo, Coruche, e Azóia-de-Baixo (Santarém). A ideia não é fazer 
um museu ou museus mas sim sobretudo dinamizar a preservação lo-
cal dos materiais da memória e da história da infância, apoiando o des-
envolvimento de projectos locais e a organização de Arquivos/Centros 
de Recursos locais.  
Por outro lado, estamos a produzir um site para divulgar e pôr à con-
sulta os dados do “Arquivo Oral da Educação”. O Museu da Pessoa, 
em S. Paulo, por possuir uma experiência acumulada na construção de 
sites com estas características, é um dos modelos seguidos e temos com 
eles um protocolo de cooperação. 
H – E que outras referências norteiam o projecto de museologia que 
coordena? 



 32

LV – Posso mencionar algumas referências pessoais: o Museu da In-
fância de Londres (o Childhood Museum, de Bethnal Green), que é 
uma secção do Victoria & Albert Museum. Em termos de História 
Oral, os trabalhos de Paul Thompson, da Universidade de Essex; o já 
referido Museu da Pessoa, do Brasil; o do National Sound Archive, de 
Londres e globalmente, o trabalho sempre referencial em termos de 
enquadramento do Institut National de Recherche Pédagogique, em 
França.  
H – Como é feita a divulgação do vosso trabalho? 
LV – Em Santarém fazemos regularmente ciclos de conferências e se-
minários sob o título genérico de “Memórias e Materiais da Aprendi-
zagem”. Já foram feitos quatro ciclos, a uma média de um de dois em 
dois anos. Publicamos mensalmente os «Cadernos do Projecto Museo-
lógico», que já se acercam da centena de números editados. A nível na-
cional contribuímos para a criação da Rede de Investigadores em His-
tória e Museologia da Infância e da Educação (RIHMIE), juntamente 
com investigadores e núcleos museais doutras zonas do país. Neste 
momento estamos a avançar para um processo de institucionalização, 
de formalização da Rede.  
H – Quais são os outros pólos de investigação? 
LV – No arranque da Rede os núcleos que tiveram mais participação, 
além do de Santarém, foram os do projecto Museu Vivo da Escola 
Primária, no Porto, dirigido por Rogério Fernandes e Margarida Fel-
gueiras; o Museu Escolar de Válega (no concelho de Ovar), que é um 
dos poucos e talvez seja o mais antigo museu escolar instalado numa 
antiga escola mandada construir pelos irmãos Oliveira Lopes, emi-
grantes retornados do Brasil, é um edifício do início do século, lindís-
simo e muito bem apetrechado. Este é dirigido pelo professor Almeida 
Pinho. 
Temos ainda a participação importante do grupo de património esco-
lar da Direcção Geral de Educação do Centro, em Coimbra, coorde-
nado por Simões Rodrigues e ainda o grupo do Museu Escolar de 
Marrazes (Leiria). A partir destes núcleos iniciais conseguimos esta-
belecer contactos com mais de duas dezenas de núcleos espalhados pelo 
país.  
Pretendemos congregar por um lado museus já estabelecidos, como o 
Museu do Brinquedo de Sintra; a Casa-Museu João de Deus, pertença 
da associação com o mesmo nome – estes são os que participam menos 
na rede por possuírem uma existência já institucionalizada; contamos 
com pólos museais de escolas, em torno de espólios próprios, como os 
das Secundárias Jacome Ratton (Tomar), Camões (Lisboa) e Seomara 
da Costa Primo (Amadora) e temos sobretudo projectos em constitui-
ção, como os que já exemplifiquei, aqui na zona de Santarém, e outros 
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espalhados pelo país, como os projectos de museu escolar em Casa 
Branca (Montemor-o-Novo) e em Brinches (Serpa).  
A institucionalização de que há pouco falava vai permitir uma mais 
regular participação dos núcleos aderentes nas actividades da rede, 
porque, neste momento, a informalidade faz com que acabem por ser 
sempre os mesmos a aparecer, o que provoca uma certa dispersão e 
cansaço. 
H – Para quando essa institucionalização? 
LV – Em Novembro, por altura do nosso próximo encontro, vamos 
avaliar a situação e decidiremos se avançamos, e como, para a institu-
cionalização. A comissão coordenadora vai propô-la e avançará com o  
projecto de estatutos para discussão e aprovação.  
H – Quem faz parte dessa comissão coordenadora? 
LV – Eu, o professor Almeida Pinho, de Válega, e o Dr. Simões Rodri-
gues, de Coimbra. 
H – Que projectos têm ao nível da rede? 
LV – Temos tido encontros semestrais que vão passar a anuais. Cria-
ram-se alguns Grupos de Trabalho temáticos para facilitar o inter-
câmbio e a construção de experiências comuns. Vamos organizar, pro-
vavelmente em 2003, um congresso com um carácter mais internacio-
nal. Temos contactos com redes de museologia da infância e da educa-
ção, para além de contactos pessoais entre instituições. Marcámos pre-
sença em 2001 num encontro em Santiago de Compostela, um Encon-
tro Ibérico de Museologia Pedagógica. Os espanhóis ainda não têm 
rede interna e, provavelmente, os núcleos mais activos existentes (como 
o MUPEGA, Museu Pedagógico da Galiza), vão avançar connosco 
para uma rede ibérica. Têm tido alguma dificuldade em organizar-se, 
por isso, o que está como prioridade em cima da mesa agora é a orga-
nização de uma rede ibérica, e que crie pontes para a América Latina. 
H – Qual a mais valia que de imediato espera encontrar na criação des-
tas sinergias? 
LV – Entre Portugal e Espanha, temos tradições educativas que não 
são muito diversas. Os patrimónios e as tradições de escolarização têm 
mais semelhanças do que especificidades e diferenças regionais.  
O objectivo básico é ganhar espaço a nível internacional, num mundo 
da museologia pedagógica e da infância que é muito dominado pelos 
países anglo-saxónicos, em especial os de língua alemã. A Europa cen-
tral e do norte tem uma tradição de preservação e organização de mu-
seus muito antiga.  
Estamos a tentar recuperar tempo perdido. Desde que fechou a Biblio-
teca-Museu do Ensino Primário, que funcionava na Escola do Magisté-
rio Primário de Lisboa, depois ESE, esse espólio riquíssimo, organi-
zado por Adolfo Coelho ainda no século XIX, acompanhou a nível in-
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ternacional a emergência dos primeiros museus pedagógicos –aqui mu-
seus entendidos como centros de recursos para os professores do en-
sino primário onde eles se pudessem actualizar cientifica e tecnologi-
camente com os materiais mais modernos, e não só como salvaguarda 
do património escolar.  
Esse carácter de museu pedagógico era o único caso existente em Por-
tugal e servia como referência para a preservação do património esco-
lar mas, por várias vicissitudes de percurso, com o fecho das escolas do 
magistério primário em 1936 e a sua posterior reabertura em 1942 
acabou por ficar como um arquivo meio morto na Escola do Magisté-
rio Primário de Lisboa. Mais tarde foi transferido para instalações do 
Ministério da Educação, numas caves que acabaram por ser inundadas 
num Inverno chuvoso de há 3 ou 4 anos, e acabou por se perder prati-
camente todo o espólio. No fundo o que agora se trata é de tentar recu-
perar essa tradição de preservação e salvaguarda do património esco-
lar, para o reutilizar nos novos contextos educativos da sociedade con-
temporânea. 
H – Quais as regiões que exploraram em termos de recolha de mate-
rial? 
LV – No Projecto Museológico da ESES foi sobretudo feita uma reco-
lha de material da região de Vale do Tejo. Temos neste momento cerca 
de 2500 objectos entre os quais livros para crianças, jogos, brinquedos, 
mobiliário e livros escolares… materiais datados desde meados do sé-
culo XIX –a maioria doados, outros depositados no Projecto. As coisas 
não são importantes por si, nem pela antiguidade que têm. Não pode-
mos dizer que recolhemos um espólio rico do ponto de vista da anti-
guidade ou do seu valor intrínseco. Mas também não é isso que quere-
mos: não somos antiquários nem coleccionadores. O que queremos é 
recolher espólios das comunidades envolventes, de preferência no pró-
prio local, para serem salvaguardados e, depois, devolvidos à comuni-
dade de origem através de exposições, consultas de materiais. Daí a 
importância dos arquivos que queremos pôr à consulta. 
Temos esse espólio não numa perspectiva museográfica estrita, até 
porque a nossa formação de origem não é da área da museologia, fo-
mos para ela por necessidade.  
H – Depois da institucionalização da rede prevista para o final de 2002, 
está previsto alargar geograficamente o campo de recolha de material? 
LV – Há recolhas e inventários do património existente que estão a de-
correr noutras zonas do país, com outras equipas de trabalho. São 
exemplo disso o caso do projecto de Museu da Escola Primária no 
Porto, onde foi recentemente feito um levantamento de todo o patri-
mónio das escolas daquele concelho para organizar o dito museu, fal-
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tando apenas concretizar, pela Câmara, as obras de recuperação do 
edifício de uma antiga escola, para instalar o Museu.  
H – E a sul, não há trabalhos desta natureza? 
LV – No Alentejo, há pelo menos os já referidos projectos de Brinches 
e Casa Branca; no Algarve, apesar de não termos contactos sólidos es-
tabelecidos, há experiências de recuperação de escolas primárias na 
Serra do Caldeirão, no concelho de Alcoutim. 
H – Está previsto promoverem em breve um curso via internet sobre 
património oral. Em que vai consistir este curso? 
LV – Rentabilizando o nosso trabalho de organização do Arquivo Oral 
de Educação, no qual a ESES tem sido pioneira: trouxemos cá em 1997 
o principal impulsionador da História Oral actual, Paul Thompson, da 
Universidade de Essex, e temos feito alguns seminários sobre a temá-
tica. A ideia é fazermos um curso de iniciação à História Oral à distân-
cia, a começar em Novembro próximo, que permita acesso preferencial 
a outro curso de aprofundamento que estamos também a organizar, 
mais estruturado, e já, eventualmente, creditado para a formação de 
professores também via internet. Será assim um curso de iniciação que 
permitirá depois o acesso a um curso mais aprofundado no desenvol-
vimento das técnicas. 
H – Quais vão ser as linhas programáticas desses cursos? 
LV – Do ponto de vista dos conteúdos, as componentes técnicas e ope-
racionais para o desenvolvimento de projectos de história oral: os cui-
dados técnicos de fundamentação, preparação, realização de guiões, 
cuidados técnicos específicos das gravações de áudio e vídeo. Têm 
ainda componentes teóricas de suporte, fundamentação, exemplifica-
ção… 
H – Qual a duração prevista? 
LV – Os cursos vão ser modulares e, pretende-se, modelares. Porque 
sendo à distância não implicam a presença das pessoas, à excepção de 
uma ou duas sessões no princípio e no fim, no caso do segundo curso, 
para que seja creditado pelo conselho coordenador de formação contí-
nua de professores.  
H – Tem público alvo ou é aberto a todos os interessados?  
LV – O curso de iniciação é aberto ao público em geral. Já o outro de 
formação contínua é destinado unicamente a professores. 
H – Tem sentido apoios estatais ou de privados para vos apoiar na 
constituição da Rede? 
LV – Vários núcleos recebem apoios da Rede Portuguesa de Museus, 
em constituição. Havia o Instituto de História da Educação, agora la-
mentavelmente extinto, que seria a entidade institucional que poderia 
desempenhar a função de apoio activo… Nunca chegou a ter lei orgâ-
nica. O pouco tempo que mediou entre a sua criação e o seu fim tam-
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bém não permitiu fazer grande coisa. Poderia ter sido o interlocutor 
preferencial da Rede em termos de instituição oficial…  
H – Que comentário lhe merece esta extinção? 
LV – É uma pena, se não um drama, porque era uma instituição que 
tinha condições para promover a preservação do património escolar, a 
começar pelo património do próprio Ministério da Educação, muito do 
qual está em más condições de acomodação, correndo sérios riscos de 
se perder, e está em grande parte inconsultável.  
O património educativo não tem sido visto como património. Tem sido 
ignorado, é consumido e desaparece: os manuais escolares, os livros 
escolares, os materiais da escola, os objectos da socialização da infân-
cia, têm estado numa esfera do domínio privado, individual, não tem 
havido uma preocupação em integrar as vivências pessoais da sociali-
zação e da educação no património comum das comunidades. 
H – O que prevê que possa vir a ser o estudo desta área da museologia 
daqui a dez anos em Portugal? 
LV – É o futuro, é a área museológica em torno da Cultura Material 
que melhores condições tem para se desenvolver, como o comprova o 
excelente trabalho que tem vindo a ser feito pelo Museu do Traje, de 
Lisboa e pelo Museu do Trabalho, de Setúbal, centrados em aspectos 
diversos da cultura material. No que respeita à Museologia da Infância 
e da Educação, porque está tanta coisa por fazer, como há poucas ex-
periências, mas boas, a nível local, que podem servir de referência, é 
uma área que tem necessariamente de se expandir e que está a expan-
dir-se. Com várias valências: em tempos de globalização indiferencia-
dora, emerge a necessidade de revitalização das comunidades locais, 
através da organização de pólos museológicos, não só de recuperação 
das memórias educativas locais, mas mesmo de reafirmação de identi-
dades locais, até à valência de função turística, como pólos de desen-
volvimento local e regional. Há experiências como a de Riachos, que 
apontam nesse sentido -o museu comunitário, que é o Museu Agrícola, 
também colabora na Rede. Felizmente, de certo modo, as autarquias 
locais estão (são forçadas a estar) cada vez mais sensibilizadas para 
esta área e para as suas potencialidades, até pelo número crescente de 
edifícios escolares que são desactivados por escassez de alunos. É que o 
ensino primário foi a principal experiência escolarizadora das gerações 
que viveram no Salazarismo, e deixou marcas muito vivas –quer pela 
exclusão, quer pelas marcas da sua frequência. É fácil cairmos na nos-
talgia tradicionalista neste terreno: o que é preciso é recuperar e reen-
quadrar os espaços, materiais e memórias da escolarização e da apren-
dizagem socializadora, como via para reforçar os traços identitários 
locais, regionais e nacional.» 
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VERSÃO DEFINITIVA DOS ESTATUTOS (para a institucionalização da Rede), 
PROPOSTOS PELA COMISSÃO COORDENADORA DA RIHMIE, EM 

SANTARÉM, E APROVADOS (com algumas alterações) NO ENCONTRO DA 
RIHMIE, REALIZADO A 22-XI-2002, NAS CALDAS DA RAÍNHA 

(incluindo já as alterações introduzidas pelo Notário). 
 

ESTATUTOS DA RIHMIE 
CAPÍTULO I 

Da Denominação, Sede, Duração e Âmbito 
 

Artº 1º 
1.A Rede de Investigadores em História e Museologia da Infância e da Educação, 
adiante designada por Rede ou por RIHMIE, é uma associação cultural de âmbito 
nacional sem fins lucrativos e tem a sua sede na Escola Superior de Educação do 
Instituto Politécnico de Santarém (Escola Superior de Educação, Complexo Andaluz, 
Santarém), para fins legais e administrativos. 
2.A Rede é constituída por tempo indeterminado. 

 
Artº 2º 

1.Poderão ser criadas secções, grupos de trabalho, delegações ou outras formas de re-
presentação, as quais terão organização autónoma, a acordar com a Direcção. 
2.A área  geográfica de cada uma das componentes referidas no nº1 deste artº, será defi-
nida tendo em atenção a regionalização das actividades culturais, a divisão administra-
tiva do território e a vontade expressa e fundamentada dos associados dada em 
Assembleia Geral. 
3.O âmbito de intervenção de intervenção de cada uma das componentes referidas no 
nº1 deste artº, será provisoriamente acordada com a Direcção e definitivamente, por 
deliberação da Assembleia Geral. 

 
Artº3º 

A actividade da Rede rege-se pelos presentes Estatutos, por Regulamentos Internos 
aprovados pelos seus órgãos sociais ou secções, grupos de trabalho, delegações e con-
selho de redacção do órgão oficial de informação da Rede -estes ratificados pela Direc-
ção, dispondo sobre os procedimentos a adoptar no exercício das competências estatutá-
rias. 

 
CAPÍTULO II 
Dos Objectivos 

 
Artº4º 

1. São objectivos da Rede de Investigadores em História e Museologia da Infância e da 
Educação: 

a) Estimular o intercâmbio e a cooperação entre os indivíduos e instituições 
interessados na defesa e promoção da Museologia da Infância e da Educação. 

b) Contribuir para inventariar o património constitutivo da memória escolar. 
c) Promover a recolha, a salvaguarda e a revalorização da cultura material e dos 

testemunhos e vivências de antigos professores e alunos. 
d) Valorizar a cultura da sensibilidade como elemento fundamental na informação 

da comunidade escolar. 
e) Contribuir para a consciencialização das entidades públicas e privadas em ordem 

à preservação do Património Educativo e da Infância. 
2. Para a prossecução destes objectivos estimula-se o desenvolvimento da cooperação: 

a) entre investigadores, núcleos e projectos, com vista à elaboração, adopção e 
utilização de instrumentos de pesquisa normalizados, bibliografias, recursos in-
formáticos, desenvolvimento de pesquisas ou exposições comuns, etc; 

b) internúcleos, sob a forma de troca de informações, de facilitação de estágios, de 
apoio especializado na organização e preservação de colecções, da participação 
em projectos e iniciativas de carácter científico; 

c) sob a forma de associação financeira ou de utilização conjunta de recursos em 
projectos de pesquisa e organização museológicas; 
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d) com instituições nacionais, oficiais ou particulares; 
e) com grupos de investigação estrangeiros, designadamente em países de expres-

são portuguesa, mas também na Europa; 
f) organização e edição de instrumentos que permitam difundir trabalhos 

desenvolvidos entre membros da Rede. 
 

 
CAPÍTULO III 

Dos Associados - Inscrição, Direitos e Deveres 
 

Artº5º 
Podem  inscrever-se, mediante proposta subscrita por um associado no pleno gozo dos 
seus direitos, desde que paguem uma jóia de montante a fixar pela Assembleia Geral: 

a) como associados individuais, cidadãos de qualquer nacionalidade, 
b) como associados colectivos, instituições interessadas nas áreas de intervenção 
da Rede. 

 
Artº6º 

São direitos dos associados: 
a) Eleger e ser eleito para os órgãos da Rede; 
b) Participar na vida associativa; 
c) Beneficiar dos serviços prestados pela Rede; 
d) Requerer a convocação de Assembleias Gerais nos termos dos presentes Estatu-

tos; 
e) Tomar parte e votar nas Assembleias Gerais; 
f) Recorrer para a Assembleia Geral de qualquer sanção que lhe seja aplicada; 
g) Requerer o cartão de associado; 
h) Examinar as contas, documentos e livros relativos às actividades da Rede, nos 

oito dias que antecedem qualquer Assembleia Geral. 
 

Artº7º 
1.São deveres dos associados: 

a) Cumprir os Estatutos e respectivos regulamentos internos, bem como as 
deliberações dos órgãos sociais; 

b) Participar nas actividades da Rede; 
c) Desempenhar as funções para que cada um for eleito; 
d) Pagar as quotas e demais débitos regulamentares. 

2.Pela violação dos deveres referidos no número anterior ficam os associados sujeitos às 
penalidades de advertência ou exclusão competindo à Direcção a sua execução. 

 
Artº8º 

1.Perdem a qualidade de associado todos aqueles que: 
a) Solicitem a sua exoneração, mediante comunicação escrita à Direcção; 
b) Sejam declarados interditos, falidos, insolventes ou sejam objecto de dis-

solução; 
c) Se atrasem dois anos no pagamento das suas quotas; 
d) Contribuam deliberadamente ou concorram, pela sua conduta, para o 

desprestígio ou prejuízo da Rede; 
e) Desrespeitarem reiteradamente os deveres estatutários e os regulamentos 

ou as deliberações legalmente tomadas pela Assembleia Geral. 
2. A exclusão, que é sempre determinada pela Assembleia Geral, por sua iniciativa pró-
pria ou por proposta fundamentada da Direcção, carece da aprovação de metade dos 
votos dos associados inscritos. 

 
CAPÍTULO IV 

Organização interna; órgãos sociais da Rede 
 

SUBSECÇÃO I 
Dos órgãos sociais 

 
Artº9º 

São órgãos sociais da Rede: 
a) A Assembleia Geral; 
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b) A Direcção; 
c) O Conselho Fiscal. 

 
Artº10º 

O mandato dos órgãos eleitos é de dois anos, podendo os seus membros, no todo ou em 
parte, ser reeleitos. 

 
Artº11º 

A eleição é sempre por votação em escrutínio secreto em Assembleia Geral convocada 
para o efeito. 

 
Artº12º 

1. A eleição dos diversos órgãos será feita por listas que podem ser conjuntas 
(Mesa da Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal) ou autónomas. 

2. Cada lista, conjunta ou autónoma, deverá ser proposta por um mínimo de quinze 
associados no pleno gozo dos seus direitos estatutários. 

3. Com as candidaturas deverão ser apresentados os respectivos programas de ac-
ção, dos quais o Presidente da Mesa da Assembleia Geral dará conhecimento a 
todos os associados. 

4. Cada lista concorrente indicará um delegado que a representará junto da Mesa. 
5. É permitido o voto por correspondência que der entrada até às dezasseis horas 

do dia anterior ao da data indicada para o acto eleitoral. 
6. Os resultados da votação serão conhecidos e afixados imediatamente após a 

realização do acto eleitoral. Qualquer das listas pode, através do seu delegado, 
impugnar as eleições em requerimento dirigido e entregue ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral nas vinte e quatro horas seguintes à fixação dos 
resultados. No caso de o acto eleitoral ser considerado nulo, a Mesa convocará a 
sua repetição num prazo não superior a trinta dias. 

7. A posse dos membros integrantes dos órgãos sociais é dada pelo Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral cessante, até sete dias após a data da eleição, man-
tendo-se os órgãos sociais cessantes ou demissionários em exercício até que 
aquela se verifique. 

 
Artº13º 

1. O mandato dos órgãos sociais pode terminar por decisão da Assembleia Geral, 
desde que convocada expressamente para esse fim e desde que essa decisão ob-
tenha a concordância de mais de metade dos associados inscritos e no gozo dos 
seus plenos direitos. 

2. A Assembleia Geral que destituir a totalidade ou a maioria dos membros de al-
gum dos órgãos dirigentes, deve eleger uma comissão administrativa que tran-
sitoriamente assuma os destinos da instituição até às eleições que terão que se 
realizar no prazo máximo de noventa dias a contar da data dessa Assembleia Ge-
ral. 

3. O mandato dos órgãos eleitos nas condições do número anterior termina no fim 
do termo normal dos órgãos substituídos. 

 
Artº14º 

O exercício dos cargos é gratuito. 
 

SUBSECÇÃO II 
Da Assembleia Geral 

 
Artº15º 

A Assembleia Geral é constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus 
direitos associativos, e as suas deliberações são soberanas, tendo apenas por limite as 
disposições imperativas da lei e dos Estatutos. 

 
Artº16º 

A Assembleia Geral é dirigida por uma Mesa composta por um Presidente, um Vice-
Presidente e um Secretário, competindo ao Vice-Presidente substituir o Presidente nas 
suas faltas e impedimentos. 
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Artº17º 

São competências da Assembleia Geral: 
a) Eleger por escrutínio secreto, bem como destituí-los de funções: 

Os membros da Mesa da Assembleia Geral; 
Os membros da Direcção; 
Os membros do Conselho Fiscal; 
O conselho de redacção do órgão oficial de informação da Rede. 

b) Reconhecer a situação de incapacidade de qualquer membro dos Corpos Sociais. 
c) Deliberar sobre a suspensão ou destituição dos corpos sociais, exigindo estes ac-
tos a respectiva fundamentação e a aprovação por dois terços dos membros da As-
sembleia Geral no gozo pleno dos seus direitos. 
d) Fixar o montante da jóia de inscrição e da quota anual; 
e) Apreciar e aprovar os instrumentos de gestão –o plano anual de actividades e 
o respectivo projecto de orçamento e o relatório anual de actividades. 
f) Formular propostas relativas à orientação e desenvolvimento da Rede. 
g) Apreciar e ratificar os Protocolos propostos pela Direcção. 
h) Proceder às revisões ordinárias e extraordinárias dos Estatutos da Rede, nos 
termos do Artº28º infra. 
i) Deliberar sobre qualquer outro assunto que a Direcção entenda submeter-lhe. 

 
Artº18º 

1.A Assembleia reúne ordinariamente duas vezes em cada ano civil. 
2.A Assembleia reúne, extraordinariamente, sempre que o Presidente da Mesa a convo-
que, seja por iniciativa própria, seja por solicitação da Direcção, ou por requerimento 
subscrito por um conjunto de associados que constituam, pelo menos, um quinto dos 
associados da Rede. 
3.As deliberações da Assembleia, a consignar em acta, são tomadas por maioria abso-
luta dos membros presentes, excepto nos casos em que a lei ou estes Estatutos dispo-
nham em contrário. 
4.Cada associado dispõe de um voto. 

 
Artº19º 

1.As convocatórias para as reuniões da Assembleia Geral serão enviadas por correio 
físico ou por via digital a todos os associados, com um mínimo de quinze dias de ante-
cedência para as Assembleias ordinárias, e de oito dias para as extraordinárias. 
2.As convocatórias indicarão o dia, a hora e o local de reunião e a respectiva Ordem de 
Trabalhos. 
3.A competência para a convocação das Assembleias Gerais é do Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral. 

 
Artº20º 

1.A Assembleia Geral não pode deliberar, em primeira convocatória, sem a presença de, 
pelo menos, metade dos seus associados. 
2.Caso não se registe esse quorum, a Assembleia reúne meia hora depois, em segunda 
convocatória, com qualquer número de associados, com excepção das Assembleias con-
vocadas para efeitos de alteração de Estatutos (Artº28º infra) e dissolução da Rede 
(Artº29º infra). 

 
SUBSECÇÃO III 

Da Direcção 
 

Artº21º 
A Direcção é composta por cinco elementos, um Presidente, dois Vice-Presidentes, um 
Secretário e um Tesoureiro. 

 
Artº22º 

1. À Direcção compete exercer todos os poderes necessários à execução das actividades 
que se enquadrem nas finalidades da Rede, designadamente, as seguintes: 

a) Dirigir e orientar as actividades da RIHMIE, e administrar os seus bens; 
b) Criar e extinguir secções, grupos de trabalho ou delegações, sujeita a 

aprovação pela Assembleia Geral; 
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c) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e as deliberações da Assembleia 
Geral; 

d) Elaborar o Plano Anual de Actividades e o respectivo projecto de orça-
mento e o relatório anual de actividades, zelando pela boa ordem da es-
crituração; 

e) Elaborar e aprovar o estabelecimento de Protocolos de Cooperação; 
f) Aprovar a inscrição de associados; 
g) Assegurar a publicação periódica e regular de um órgão oficial de 

informação e propor à Assembleia Geral o respectivo conselho de redac-
ção; 

h) Dar execução ao  Plano de Actividades; 
i) Propor ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação de As-

sembleias extraordinárias; 
j) Exercer todas as demais atribuições que especialmente lhe sejam atribuí-

das pelos Estatutos ou pela Assembleia Geral. 
2.A RIHMIE obriga-se pela assinatura conjunta de dois membros da Direcção, sendo 
um dos quais o Presidente. 

 
Artº23º 

1.A Direcção reúne ordinariamente quatro vezes por ano e extraordinariamente sempre 
que for convocada pelo Presidente, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos seus 
membros. 
2.As deliberações da Direcção são tomadas por maioria dos votos dos membros pre-
sentes, tendo o Presidente voto de qualidade. 
3.As deliberações da Direcção são registadas em acta. 

 
Artº24º 

Os membros da Direcção perdem o mandato: 
a. Em caso de destituição pela Assembleia Geral, nos termos do Artº17º 

supra; 
b. Quando renunciarem expressamente ao exercício das suas funções; 
c. No caso de impedimento permanente. 

 
SUBSECÇÃO IV 

Do Conselho Fiscal 
 

Artº25º 
O Conselho Fiscal é composto por um Presidente, um Relator e um Vogal. 

 
Artº26º 

Compete ao Conselho Fiscal: 
a) Fiscalizar as actividades financeiras da Direcção; 
b) Dar parecer sobre o relatório e as contas anuais. 

 
 
 

CAPÍTULO V 
Receitas e Despesas 

 
Artº27º 

1. Constituem receitas da RIHMIE: 
a) As jóias de inscrição; 
b) As quotizações dos associados; 
c) Os rendimentos dos serviços e dos bens próprios; 
d) O Produto da venda das suas publicações; 
e) As retribuições que derivem das actividades próprias da Rede; 
f) Os subsídios, legados ou donativos que lhe forem atribuídos. 

2. As despesas da RIHMIE são as que resultem do exercício das suas actividades, em 
cumprimento dos Estatutos, dos Regulamentos Internos, dos Programas de Acção da 
Direcção e das disposições que lhe sejam impostas por lei. 

 
CAPÍTULO VI 

Alteração dos Estatutos 
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Artº28º 

1.A alteração dos presentes Estatutos só pode efectuar-se em Assembleia Geral expres-
samente convocada para o efeito, mediante a presença de dois quintos de todos os 
associados. 
2.As alterações dos Estatutos carecem da aprovação de três quartos dos associados pre-
sentes. 

 
CAPÍTULO VII 

Dissolução 
 

Artº29º 
1.A RIHMIE pode ser dissolvida mediante deliberação da Assembleia Geral, expres-
samente convocada para o efeito. 
2.Para efeitos de dissolução é necessária a aprovação de três quartos do universo de 
todos os associados. 

 
CAPÍTULO VIII 

Instalação 
 

Artº30º 
1.Enquanto não reunir a Assembleia Geral extraordinária para a eleição da Mesa da As-
sembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal, a gestão corrente da RIHMIE será assegu-
rada pelos membros da Comissão Coordenadora, composta por Joaquim de Almeida e 
Pinho, António Augusto Simões Rodrigues e Luis Aristides Ramalhete  Vidigal. 
2.No prazo máximo de noventa dias reunirá a Assembleia Geral extraordinária para a 
realização dos actos eleitorais referidos no número anterior. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposições Finais e Transitórias 
 

Artº31º 
Todos os aderentes que requeiram a sua inscrição até à realização da Assembleia Geral 
referida no nº2 do artº30º, adquirem o estatuto honorário de «Associados Fundadores». 
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RIHMIE-REDE DE INVESTIGADORES EM 
HISTÓRIA E MUSEOLOGIA DA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO 

FICHA DE ADESÃO INDIVIDUAL 
COMO ASSOCIADO-FUNDADOR DA RIHMIE 

Nome:______________________________________________________ 
 
Morada:_____________________________________________________ 
 
C. Postal:______-_______-_____________________________________ 
 
Tel:_________________________; Telemóvel:_____________________ 
 
E-MAIL:____________________________________________________ 
 
Profissão:____________________________________________________ 
 
Situação Profissional (assinalar com X): No activo:___; Aposentada/o:___ 
 
INSTITUIÇÃO A QUE SE ENCONTRA/AVA LIGADO (assinalar): 
 
Nome:______________________________________________________ 
 
Morada:_____________________________________________________ 
 
C. Postal:______-_______-_____________________________________ 
 
Tel:_________________________; Fax:___________________________ 
 
E-MAIL:____________________________________________________ 
Enviar, até 6-I-04, para –RIHMIE –ao c/ de Luis Vidigal, Esc.Sup.Educ.-Apartado 131, 2001-902 Santarém 
 

FORMA DE PAGAMENTO 
(Jóia de Inscrição -20€-  e Quota anual DE 2004-30€,  num total de 50€): 

 - Junto dinheiro 
 - Junto cheque nº______________________, à ordem de RIHMIE 
 - Por débito em conta bancária (assinalar e preencher em baixo) 
 - Debitem o meu cartão de crédito pelo valor de 50€: 

-Visa, -Eurocard, -Mastercard, nº__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 
Válido até ___/_____ (mês/ano), Data:___/___/_____ 
 
Assinatura:________________________________________________________________ 

 
-Para debitar em conta os valores de 2004  Para futuro (2005 e sg.s.): Autorização para 

pagamento por débito em conta: 
 
Nome do Titular:__________________________________________________________________ 
 
Banco:____________________________________-Balcão:_______________________________ 
 
NIB - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ - __ __ 
Queiram proceder, até ordem em contrário, ao pagamento das importâncias apresentadas pela RIHMIE, 
referentes ao valor da quota anual de associado, por débito na conta indicada. 
Data:___/___/_____ 
 
Assinatura do titular:________________________________________________________________ 
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SITES SOBRE GRANDES PEDAGOGOS - III (4) 

 
26.MAKARENKO 
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/makarene.p
df  
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/V/VELAZQUEZ%20ACOSTA%20-
Makarenko.html  
http://www.bartleby.com/65/ma/Makarenk.html  
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0831289.html  
http://www.factmonster.com/ce6/people/A0831289.html  
27.MARIA AMÁLIA BORGES 
http://www.ics.ul.pt/publicacoes/analise_social/recensoes/ensino.pdf  
28.MARIA MONTESSORI 
http://members.tripod.com/lfcamara/montesso.html 
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ME01/ME01_025.html 
http://home.iis.com.br/~jbello/pmontes.htm 
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/montess.htm  
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08d.html#mon  
http://www.newfoundations.com/GALLERY/Montessori.html  
29.MARTINHO DE MENDONÇA 
http://bnd.bn.pt/ecrans/fichas/ficha_065aa.html 
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/filosofia/ilu2.html 
http://bnd.bn.pt/ecrans/fichas/ficha_065aa.html 
http://www.malhatlantica.pt/germanobagao/ensino/html/arevolucaodosecxviii.htm 
http://www.terravista.pt/AguaAlto/5672/martinho.htm  
30.OVIDE DECROLY 
http://members.tripod.com/lfcamara/decroly.html 
http://home.iis.com.br/~jbello/pdecroly.htm 
www.members.tripod.com/lfcamara/decroly.html  
www.multirio.rj.gov.br/cime/ME01/ME01_024.html  
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08d.html#dec  
31.PAULO FREIRE 
http://www.paulofreire.org/  
http://ppbr.com/ipf/bio/  
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ppfreire.html 
http://home.iis.com.br/~jbello/pfreire.htm 
http://members.tripod.com/lfcamara/paulo.html  
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08d.html#fre  
http://www.nl.edu/ace/Resources/Freire.html  
http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm  
 
 
 
                                                 
4 -Concluimos neste Nº a divulgação de uma lista actualizada de sites sobre as ideias e 
as propostas de grandes pedagogos, lista iniciada na FolhaMie nº4. 
 

http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/makarene.pdf
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/makarene.pdf
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/V/VELAZQUEZ ACOSTA -Makarenko.html
http://www.universidadabierta.edu.mx/Biblio/V/VELAZQUEZ ACOSTA -Makarenko.html
http://www.bartleby.com/65/ma/Makarenk.html
http://www.infoplease.com/ce6/people/A0831289.html
http://www.factmonster.com/ce6/people/A0831289.html
http://www.ics.ul.pt/publicacoes/analise_social/recensoes/ensino.pdf
http://members.tripod.com/lfcamara/montesso.html
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ME01/ME01_025.html
http://home.iis.com.br/~jbello/pmontes.htm
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/montess.htm
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08d.html
http://www.newfoundations.com/GALLERY/Montessori.html
http://bnd.bn.pt/ecrans/fichas/ficha_065aa.html
http://www.instituto-camoes.pt/cvc/filosofia/ilu2.html
http://bnd.bn.pt/ecrans/fichas/ficha_065aa.html
http://www.malhatlantica.pt/germanobagao/ensino/html/arevolucaodosecxviii.htm
http://www.terravista.pt/AguaAlto/5672/martinho.htm
http://members.tripod.com/lfcamara/decroly.html
http://home.iis.com.br/~jbello/pdecroly.htm
http://www.members.tripod.com/lfcamara/decroly.html
http://www.multirio.rj.gov.br/cime/ME01/ME01_024.html
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08d.html
http://www.paulofreire.org/
http://ppbr.com/ipf/bio/
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ppfreire.html
http://home.iis.com.br/~jbello/pfreire.htm
http://members.tripod.com/lfcamara/paulo.html
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08d.html
http://www.nl.edu/ace/Resources/Freire.html
http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm
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32.PESTALOZZI 
http://home.iis.com.br/~jbello/ppestalo.htm 
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ME01/ME01_021.html 
http://members.tripod.com/lfcamara/pestal.html  
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08c.html#pes  
http://www.liunet.edu/cwis/cwp/library/edpeople.htm#Pestalozzi  
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/pestaloe.PD
F  
33.PLATÃO 
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08b.html#pla  
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/plato.htm  
http://plato-dialogues.org/ 
http://chronomath.irem.univ-mrs.fr/chronomath/Platon.html  
http://www.briantaylor.com/Plato.htm  
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9313/plato/18.txt  
34.RUI GRÁCIO 
http://www.iie.min-edu.pt/rui-gracio/indice-tomo3.pdf  
http://www.iie.min-edu.pt/rui-gracio/biografia.htm  
http://www.deb.min-edu.pt/revista/revista4/main-index.htm 
http://www.presidenciarepublica.pt/pt/cgi/noticias.pl?ver=discursos&id=685  
http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/hspm/X0022_capIII5.html 
http://www.portugaljovem.net/mariolima/alunos/estagio/foruns/revisao/revolucao.htm  
35.SANTO AGOSTINHO 
http://www.geocities.com/apostled_br/index27.htm 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine.html 
http://www.vidaslusofonas.pt/santo_agostinho.htm 
http://www.mundodosfilosofos.com.br/agostinho.htm 
http://novaes03.tripod.com/index27.html  
36.SEOMARA DA COSTA PRIMO 
http://www.esec-seomara-costa-primo.rcts.pt/patrona.htm 
http://www.esec-seomara-costa-primo.rcts.pt/espolio.htm 
37.SKINNER 
http://home.iis.com.br/~jbello/pskinner.htm 
http://www.bfskinner.org/  
http://www.wabash.edu/depart/psych/Courses/Psych97A/STUDENT%20PROJECTS/S
kinner/hammondk/  
http://ww2.lafayette.edu/~allanr/biblio.html  
38.VIGOTSKY 
http://ed.uno.edu/Faculty/RSpeaker/Epistemologies/Vygotsky.html  
http://members.tripod.com/lfcamara/vygotsky.html 
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ME01/ME01_031.html 
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTS/Winter-Spring-2000/pdf/verillon.pdf  
http://google.yahoo.com/bin/query?p=Vigotsky&w=dir&fr=op&o=a&h&g=0&n=20&h
c=0&hs=0  
http://br.geocities.com/secdrr/pressupo.htm  
http://www.postgrado.ucv.ve/noticias/talleres/amplihu/curso13(2).htm  
http://www.marxists.org/archive/vygotsky/index.htm  

http://home.iis.com.br/~jbello/ppestalo.htm
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ME01/ME01_021.html
http://members.tripod.com/lfcamara/pestal.html
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08c.html
http://www.liunet.edu/cwis/cwp/library/edpeople.htm
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/pestaloe.PDF
http://www.ibe.unesco.org/International/Publications/Thinkers/ThinkersPdf/pestaloe.PDF
http://www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/links08b.html
http://www.mala.bc.ca/~mcneil/plato.htm
http://plato-dialogues.org/
http://chronomath.irem.univ-mrs.fr/chronomath/Platon.html
http://www.briantaylor.com/Plato.htm
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9313/plato/18.txt
http://www.iie.min-edu.pt/rui-gracio/indice-tomo3.pdf
http://www.iie.min-edu.pt/rui-gracio/biografia.htm
http://www.deb.min-edu.pt/revista/revista4/main-index.htm
http://www.presidenciarepublica.pt/pt/cgi/noticias.pl?ver=discursos&id=685
http://www.mat.uc.pt/~jaimecs/hspm/X0022_capIII5.html
http://www.portugaljovem.net/mariolima/alunos/estagio/foruns/revisao/revolucao.htm
http://www.geocities.com/apostled_br/index27.htm
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine.html
http://www.vidaslusofonas.pt/santo_agostinho.htm
http://www.mundodosfilosofos.com.br/agostinho.htm
http://novaes03.tripod.com/index27.html
http://www.esec-seomara-costa-primo.rcts.pt/patrona.htm
http://www.esec-seomara-costa-primo.rcts.pt/espolio.htm
http://home.iis.com.br/~jbello/pskinner.htm
http://www.bfskinner.org/
http://www.wabash.edu/depart/psych/Courses/Psych97A/STUDENT PROJECTS/Skinner/hammondk/
http://www.wabash.edu/depart/psych/Courses/Psych97A/STUDENT PROJECTS/Skinner/hammondk/
http://ww2.lafayette.edu/~allanr/biblio.html
http://ed.uno.edu/Faculty/RSpeaker/Epistemologies/Vygotsky.html
http://members.tripod.com/lfcamara/vygotsky.html
http://www.rio.rj.gov.br/multirio/cime/ME01/ME01_031.html
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTS/Winter-Spring-2000/pdf/verillon.pdf
http://google.yahoo.com/bin/query?p=Vigotsky&w=dir&fr=op&o=a&h&g=0&n=20&hc=0&hs=0
http://google.yahoo.com/bin/query?p=Vigotsky&w=dir&fr=op&o=a&h&g=0&n=20&hc=0&hs=0
http://br.geocities.com/secdrr/pressupo.htm
http://www.postgrado.ucv.ve/noticias/talleres/amplihu/curso13(2).htm
http://www.marxists.org/archive/vygotsky/index.htm
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MUSEOLOGIA DA INFÂNCIA E DA 
EDUCAÇÃO 

- UM GIRO PELO MUNDO (5) 
 
 
ANTIGOS ALUNOS DO LICEU DE ÉVORA - Site ponto-de-encontro 
dos antigos alunos que tentam criar uma Associação. Estão já regista-
dos 1371 nomes, desde 1941 até 1974. Fotos e outros documentos ilus-
tram este interessante site. 
http://www.alentejodigital.pt/liceuevora/Antigos_Alunos/antigos_aluno
s.html  
 
ANTIGOS ALUNOS DO INSTITUTO NUN’ALVRES - Site com 239 
antigos alunos registados (69 são do sexo feminino, 170 do masculino), 
deste antigo Colégio Jesuíta; nas suas palavras: «Não há outra escola 
secundária em Portugal com tanta tradição como o Instituto Nun'Ál-
vares, nas Caldas da Saúde. Criado em Lisboa, em 1858, transferido 
mais tarde [em 1912] para a Bélgica, mais tarde ainda para Espanha e, 
por fim, para Santo Tirso, o mais famoso colégio português foi assim, 
durante muitos e dolorosos anos, objecto das vicissitudes da nossa his-
tória». Actualmente integra a OFICINA - Escola Profissional do Insti-
tuto Nun'Alvres e a ARTAVE - Escola Profissional Artística do Vale 
do Ave (em que é co-promotor a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Famalicão). http://aaina.online.pt/  
 
ASSOCIAÇÃO DE ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁ-
RIA DE DONA LUÍSA DE GUSMÃO – Site dos antigos alunos desta 
escola de Lisboa (Penha de França). 
http://luisagusmao.bravepages.com/  
 
AAAETC - ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA 
TOMÁS CABREIRA (Faro) – Associação dos antigos alunos da mais 
antiga escola secundária de Faro, criada em 1888. 
http://www.esec-tomas-cabreira.rcts.pt/aaaetc/  
 

                                                 
5 -Apresenta-se apenas uma amostra de diferentes tipos de iniciativas que traduzem a 
riqueza e as diversas abordagens da Museologia da Infância e da Educação. Esta 
listagem já está disponível on-line, no site do Proj.Museológico (ESES-  
http://www.eses.pt/index1.htm). É possível que alguns endereços estejam alterados ou 
temporariamente inacessíveis. 

http://www.alentejodigital.pt/liceuevora/Antigos_Alunos/antigos_alunos.html
http://www.alentejodigital.pt/liceuevora/Antigos_Alunos/antigos_alunos.html
http://aaina.online.pt/
http://luisagusmao.bravepages.com/
http://www.esec-tomas-cabreira.rcts.pt/aaaetc/
http://www.eses.pt/
http://www.eses.pt/
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ASSOCIAÇÃO DE LUDOTECAS DO PORTO - A Associação de Lu-
dotecas do Porto (ALP) constitui-se em 1987 como uma Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, com vista 
a contribuir para o desenvolvimento integral das crianças, dos jovens e 
das famílias na defesa e promoção dos seus direitos, numa vertente de 
integração social e comunitária. A ALP em defesa da valorização da 
actividade lúdica, pretende a promoção do exercício de uma efectiva 
cidadania de pleno direito. O movimento de criação de Ludotecas é 
iniciado, impulsionado e animado pelo Dr.º Virgílio Moreira, no con-
texto da Assembleia Municipal do Porto, a ele aderindo outros elemen-
tos afectos ao poder local que se motivam para a criação logística, fí-
sica e humana da ALP. O projecto da ALP tem vindo a actualizar-se 
em consonância com a evolução do conceito de Ludoteca, pelo que a 
presente operacionalização dos objectivos é feita, privilegiadamente, 
através de quatro áreas de intervenção: 
I-CONSULTADORIA  
Centro de documentação - Em fase de reorganização para 
enriquecimento, actualização e acessibilidade, permitindo a todos os 
que procuram a ALP aprofundar conhecimentos em âmbitos 
privilegiados como a actividade lúdica, a animação sócio-educativa, o 
jogo, o brincar… 
Pareceres técnicos - A ALP encontra-se disponível para: 
apoio informativo a grupos interessados em conhecerem o Movimento 
Ludotecário e dinamizarem projectos de Ludotecas; 
acompanhamento de visitas a Ludotecas associadas; 
aconselhamento de equipamentos e materiais lúdicos; soluções de or-
ganização de espaços e materiais, bem como o recurso a eventuais fon-
tes de financiamento; aconselhamento técnico-pedagógico à Fábrica de 
jogos Majora. 
Apoio à implementação de projectos - Concretiza-se através da 
celebração de protocolos com diversos parceiros que se 
operacionalizam por: reflexão sobre as características sociais, 
económicas, culturais e psicológicas da população a quem se destina o 
projecto; colaboração no desenho, desenvolvimento e avaliação de 
projectos educativos; apoio à instalação de equipamento, selecção e 
adequação dos recursos humanos e materiais; cooperação na 
organização do funcionamento dos projectos. 
II-ESPAÇOS DE ANIMAÇÃO LÚDICA DA ALP 
O desenvolvimento de novas metodologias e reflexões no âmbito de 
uma intervenção lúdica e sócio-educativa não tipificada, conduziram à 
criação de espaços lúdicos e de animação próprios: 
Centro Lúdico de Imagem Animada (CLIA) - Projecto vocacionado 
para a valorização, exploração e utilização da imagem como 
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dispositivo lúdico, formativo e educativo; motivador da criação de 
sensibilidades estéticas pelo jogo de combinação de imagens; 
potenciador de novas formas de expressão e comunicação… 
Local: Coliseu do Porto / Horário: 2ª a 6ª das 10h-12h/14h-18h 
Destinatários: Grupos de crianças e jovens, agentes educativos e pú-
blico em geral. 
Modalidades de acção: 
• Visitas Guiadas e Animadas que incluem a exploração de brinque-

dos ópticos e outros equipamentos à disposição na Sala de Ex-
posição Interactiva; visionamento de filmes de cinema de animação 
realizados pelo estúdio ANILUPA, no pequeno Auditório; 

• Oficina de Construção de Brinquedos Ópticos; 
• Oficina de Cinema de Animação onde se produzem e realizam 

filmes, por grupos de diferentes faixas etárias que conceptualizam e 
constróem a história, as personagens, os cenários, as diferentes 
técnicas...; 

• Mostras de Cinemas de Animação a realizar em diferentes pontos 
do país de acordo com as solicitações; 

• Exposições Itinerantes constituídas por reproduções de 
equipamentos existentes na Sala de Exposição Interactiva, para 
divulgação e descentralização do CLIA; 

• Formação de agentes educativos na área da animação da imagem. 
Oficina de Animação - Serviço lúdico, criativo, formativo, social e 
cultural de carácter público; direccionado para intervenções tanto, no 
contexto da ALP, como em contextos externos dirigidas à população de 
Aldoar. Acresce a preocupação de motivar a investigação na área da 
educação não formal e da actividade lúdica. Local: Sede da ALP - 
Aldoar / Horário: 2ª a 6ª das 10h-12h/ 14h-18h30 
Destinatários: sócios individuais, grupos de instituições. 
Modalidades de acção: oficina da brincadeira e do jogo; oficina de 
expressões; oficina de carpintaria; oficina de tecelagem;  biblioteca 
infanto-juvenil. 
III-FORMAÇÃO 
A ALP com o objectivo de consciencializar para a importância do lú-
dico no desenvolvimento humano e para a necessidade de valorizar as 
Ludotecas no contexto educativo não-formal, tem vindo a apostar e a 
alargar a sua intervenção formativa. 
Formação de Ludotecários(as) - Visa motivar as equipas das Ludotecas 
associadas a reflectir experiências e a produzir saberes, enquanto 
vectores  fundamentais da problemática que se coloca actualmente a 
estes profissionais - "Qual o papel de uma Ludoteca?", "Qual a função 
de um(a) Ludotecário(a)?", "Que reconhecimento social e legal dos 
papéis e funções destes profissionais?". Neste âmbito pratica-se: 
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formação local (formação-acção) através da qual se procura desen-
volver um trabalho sistemático com as equipas na sede de cada pro-
jecto, atendo às especificidades dos contextos; 
formação continuada concretizada em reuniões periódicas na sede da 
ALP com todas as equipas associadas. 
Acções de Sensibilização - Organizadas de acordo com as solicitações e 
convites por parte de diferentes entidades e focadas, 
preferencialmente, em temáticas como a importância do brincar e da 
actividade lúdica, o papel dos(as) Ludotecários(as) no contexto 
educativo Português e ainda, a divulgação do projecto da ALP. 
Formação Externa - Dirigida a todos os profissionais de educação e 
animação propõe-se abranger áreas não vulgarmente contempladas na 
formação contínua de professores; afectar agentes educativos que não 
têm possibilidades de ingresso na formação contínua; incentivar a 
ruptura com estereótipos vulgarmente praticados em educação e 
promover a valorização  pessoal e profissional dos formandos. 
Formação em Áreas Específicas - Resulta de pedidos específicos 
dirigidos à ALP e contempla a conceptualização, implementação e 
avaliação de projectos de formação. De momento encontram-se em 
curso três modalidades de formação: 
Formação de Auxiliares de Acção Educativa; Formação e animação de 
bibliotecas; Formação de animadores culturais. 
IV-ANIMAÇÕES  
A ALP desenvolve múltiplas modalidades de animação inscritas no 
âmbito de projectos inter-institucionais praticados em diferentes loca-
lidades da Área Metropolitana do Porto e arredores. Trabalho em par-
ceria com diversas instituições que procura fomentar a intervenção em 
projectos comunitários, proporcionando oportunidades de jogo e ani-
mação diferentes dos habituais. 
ÁREA DE ACTUAÇÃO DA ALP: Área Metropolitana do Porto, 
actuando pontualmente em projectos inseridos noutras localidades da 
Região Norte. 
NÚMERO DE ASSOCIADOS: 170 sócios individuais / 8 sócios colecti-
vos. 
CONTACTOS:  
R. Alcaide Faria (Antiga Escola de Aldoar) - 4100 Porto  
Tef/Fax: 22 610 34 18 - Email: ass.ludo.porto@clix.pt 
http://centroludicospc.planetaclix.pt/page11.html  
 
ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MUSÉES D'HISTOIRE DES 
SCIENCES MÉDICALES (AEMHSM) – Sedeada no Museu de Histó-
ria de Medicina, na Rua da Escola de Medicina, em Paris, edita um 

mailto:ass.ludo.porto@clix.pt
http://centroludicospc.planetaclix.pt/page11.html
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Bulletin de liaison (bi-anual), com as actas dos colóquios que se reunem 
bienalmente  
clin@univ-paris5.fr http://www.aemhsm.org/ 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MUSEUS DAS CRIANÇAS (Association of Chil-
dren's Museums) (Washington-EUA) – É a organização, fundada em 
1962, que reúne os Museus das (para as) Crianças de todo o mundo, 
contando actualmente com mais de 400 membros. Apoia a sua missão 
de estimular a curiosidade e a aprendizagem das crianças 
Para aderir à ACM clique aqui. 
acm@childrensmuseums.org             http://www.childrensmuseums.org 
 

CENTRE INTERNATIONAL JULES VERNE 

o CentrO International Jules Verne (ex-Centre de Documentation Ju-
les Verne) É umA associação criada em 1971 e desenvolvida desde 
então por uma familia de Amiens (França): Daniel, e depois, Cécile e 
Maurice Compère. Agrupa 350 aderentes de todo o mundo e possui 
cerca de 21 mil documentos respeitantes à vida e à obra de Júlio 
Verne. Está instalado na casa outrora habitada pelo escritor, no nº2 da 
Rua Charles Dubois. O seu Conseil d'Administration é constituido por 
cerca de 20 membros, entre os quais se contam os principais 
especialistas de J.Verne. A sua missão consiste em várias actividades:  

1. Edição: Revista Jules Verne (semestral), textos de Jules Verne 
esgotados, catálogos de exposições.  

2. Visitas e animações da Casa de Jules Verne (visitas individuais, 
de grupo, exposições e recepção de grupos escolares) 

3. Organisação de exposições itinerantes.  
4. Organisação de ceias literárias.  
5. Organisação dos «Rencontres Internationales Jules Verne» 

(bienalmente, em Amiens).  
Le Centre International Jules Verne - La Maison de Jules Verne 
2, rue Charles Dubois, 80000 Amiens (Tél. 03.22.45.37.84)  
http://www.jules-verne.net/  
 
Feria de Teatro de Castilla y León - Ciudad Rodrigo - Página web em 
que poderá encontrar toda a informação relacionada com a Feira de 
Teatro de Castela e Leão-Ciudad Rodrigo. 
http://www.dtinformatica.com/feriateatro/index.asp  
 
Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas - FETEN – Site da Feira 
Europeia de Teatro para Crianças, FETEN, como espaço que promove 

mailto:clin@univ-paris5.fr
http://www.aemhsm.org/
http://www.childrensmuseums.org/membership.htm
mailto:acm@childrensmuseums.org
http://www.childrensmuseums.org/
http://www.jules-verne.net/notice_biographique.htm
http://www.jules-verne.net/conditions_visites.htm
http://www.jules-verne.net/conditions_visites.htm
http://www.jules-verne.net/
http://www.artezblai.com/artezblai/links.php?op=visit&lid=900
http://www.dtinformatica.com/feriateatro/index.asp
http://www.artezblai.com/artezblai/links.php?op=visit&lid=798
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o intercâmbio e a cooperação entre os vários sectores da criação e 
distribuição teatral. http://www.ayto-gijon.es/fijas/feten/index.html  
 
Museu da Escola de Minas Gerais - O Museu da Escola de Minas 
Gerais foi criado em 20 de outubro de 1994 com a denominação de 
Centro de Memória da Educação, nome que conservou até 1998. Tem 
como objetivo não apenas preservar a memória da educação escolar 
mas, também, estimular e realizar estudos e pesquisas no campo da 
história da educação. O seu propósito é constituir-se em espaço vivo, 
integrado na comunidade. Nesta direção, o Museu da Escola é visto 
como extensão, um complemento de aprendizagem e, também, uma 
valiosa fonte de pesquisa. A sua relação com as agências formadoras de 
profissionais da educação possibilita o intercâmbio de experiências e a 
revitalização das actividades de ambas as instituições. A finalidade do 
trabalho do Museu da Escola não se restringe tão somente à recolha, 
guarda, preservação dos objectos e registos do passado da escola, mas, 
sobretudo, à reconstrução da memória pedagógica da educação escolar 
no Estado. Manter viva essa memória é concorrer para que o Museu 
da Escola ultrapasse os limites dos objectos expostos e se constitua um 
lugar real, de reencontro, de rememoração de um tempo vivido entre 
mestres e alunos. A partir de 1998 estão sendo intensificados os 
esforços na recolha de depoimentos orais de professores já 
aposentados, de ex-alunos, ex-dirigentes que participaram de fases 
marcantes da educação mineira, de modo a compor um acervo 
específico da história oral. Este trabalho não tem prazo para terminar, 
na medida em que cada geração conceba a memória da educação como 
parte de um processo de construção social que precisa ser recuperada e 
preservada. Praça da Liberdade, s/nº - andar térreo, 30140-010 Belo 
Horizonte, MG - Tel.: +(31) 3219-4405; fax: +(31) 273-6608 
cerp.see@mg.gov.br  
http://www.cultura.mg.gov.br/museu/museus_mineiros/escolamg.htm  
 
MUSEU UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA (Brasil) – Teve a sua origem no Instituto de An-
tropologia, criado em 1965, o qual funcionava junto ao Curso de Histó-
ria da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina. Em 1968 foi inaugurada a sede própria do Insti-
tuto de Antropologia da UFSC, uma edificação reformada e adaptada, 
que integrava o complexo da antiga fazenda "Assis Brasil", cujo es-
paço físico foi transformado no actual Campus Universitário da UFSC, 
em Florianópolis, Santa Catarina. Por se tratar de uma instituição 
universitária, com uma especificidade museal -que consiste na manu-
tenção de exposições, guarda, conservação e documentação de seu 

http://www.ayto-gijon.es/fijas/feten/index.html
mailto:cerp.see@mg.gov.br
http://www.cultura.mg.gov.br/museu/museus_mineiros/escolamg.htm
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acervo-, assume ainda responsabilidades com o ensino, pesquisa e a 
formação contínua. E, por ter um carácter antropológico desenvolve 
actividades através dos seus quatro sectores de actuação: Arqueologia 
(Pré-colonial e Histórica), Etnologia Indígena, Cultura Popular e Mu-
seologia, contando com especialistas em Museologia, Antropologia e 
Arqueologia. O MU é uma instituição que presta serviços à comuni-
dade interna e externa, produzindo e comunicando conhecimentos a 
partir do seu acervo e de seus projectos de trabalho/pesquisa. Em maio 
de 1993 o MU completou 25 anos de existência. Nesse mesmo ano pas-
sou a ser denominado Museu Universitário Professor Oswaldo Rodri-
gues Cabral, em homenagem ao seu idealizador, fundador e primeiro 
Diretor. http://www.guiafloripa.com.br/mu/mu1.htm#museu  
 
 
 
 
 

PEDIDO PERMANENTE 
DE INFORMAÇÕES: 

Solicita-se aos núcleos e investigadores aderentes que enviem, até dia 
15-II-02, os dados relativos à sua actividade, a fim de serem incluídos 
na próxima FOLHA, para: Projecto Museológico, Escola Superior de 
Educação de Santarém-Complexo Andaluz-Apartado 131, 2001-902 
Santarém, ou luisvidigal@mail.telepac.pt. Está em organização o site 
da RIHMIE, com Links para os sites dos núcleos aderentes que deles 
disponham. O próximo nº da Folha (o nº7, relativo ao 1º semestre de 
2004) sairá durante o mês de Abril 04). 
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