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PROGRAMA 

 

Dia 12 de dezembro (6ª feira) 

 

09.30 horas | Sessão de abertura 

10.00 horas | Conferência: El Municipio como sujeto histórico-pedagógico 

Juan Manuel Fernández Soria (Universidade de Valência, 
Espanha) 

Moderador: António Gomes Ferreira (FPCE/UCoimbra) 

11.00 horas | Pausa 

11.15 horas | Mesa Redonda: Os Municípios na Educação e na Cultura em 
Portugal 

▪ Intermitência dos Municípios na Educação e na Cultura em 
Portugal 

Justino Magalhães (IE/ULisboa) 

▪ Centralidade da Horta nas dinâmicas populacionais das 
Ilhas do Faial e do Pico  

Norberta Amorim (GHP-ICS/UMinho) 

▪ A importância da cartografia na reconstituição histórica 

Jorge Rocha (IGOT/ULisboa) 

Moderador: Nuno Espinha da Silveira (FCHS/UNL) 

13.00 horas | Almoço 

14.30 horas | Comunicações livres 

16.30 horas | Intervalo 

17.00 horas | Painéis 

18.00 horas | Encerramento dos trabalhos  



PTDC/CPE-CED/116938/2010 

 

 

Dia 13 de dezembro (sábado) 

 

9.30 horas | Mesa Redonda: Municipalismo e desenvolvimento local  

▪ O Município de Lisboa enquanto território educativo, no 
Portugal de Oitocentos 

Áurea Adão (IE/ULisboa) 

▪ Município ou Região? A perspetiva do ensino técnico 

Luís Alberto Marques Alves (FL/UP) 

▪ O municipalismo, a educação e o desenvolvimento local: 
Pelotas-RS, Brasil – Primeiras décadas do séc. XX 

Giana Amaral (Universidade Federal de Pelotas/RS, Brasil) 

▪ Municípios e desenvolvimento local  – São Paulo na década 
de 1950 

Mauro Gonçalves – (PUC/SP, Brasil) 

Moderador: Sérgio Claudino (IGOT/ULisboa) 

11.30 horas | Intervalo 

11.45 horas | Comunicações livres  

13.00 horas | Almoço 

14.30 horas | Conferência: Os Municípios portugueses e o legado histórico-
pedagógico 

José Amado Mendes (Universidade Autónoma) 

Moderador: Justino Magalhães (IE/ULisboa) 

15.30 horas | Mesa de encerramento: O Projeto “Atlas-Repertório dos 
Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-
1986)”: um balanço final 

Justino Magalhães (Investigador Responsável) 

Frank Simon (Consultor) 

José Amado Mendes (Consultor) 

Juan Manuel Fernández Soria (Consultor) 

Moderador: Sérgio Campos Matos (FL/ULisboa) 



APRESENTAÇÃO 

 

 

O Encontro Internacional Os Municípios na Modernização Educacional e Cultural 

visa três objetivos fundamentais: tematizar os municípios na educação, na cultu-

ra e no desenvolvimento local; congregar e dar a conhecer programas e experi-

ências de municipalização educativa e cultural; dar a conhecer o contributo do 

Atlas-Repertório para a história dos municípios na educação e na cultura em 

Portugal. 

Este Encontro internacional e interdisciplinar, que encerra o Projeto Atlas-

Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (1820-1986), 

vem na sequência de outros realizados em anos anteriores. Para além de temas 

relacionados com os municípios como objeto histórico-pedagógico, pretende-se 

também proporcionar tempo e espaço para apresentação de realidades nacio-

nais e internacionais, nos planos cultural, social, político, administrativo, museo-

lógico, patrimonial, através de comunicações livres e de painéis. 

O Projeto Atlas-Repertório teve como principal objetivo reconstituir e dar a co-

nhecer, por meio de suporte textual, cartográfico, estatístico, a ação dos Municí-

pios nos campos da educação e da cultura, no Portugal Contemporâneo, estabe-

lecendo uma longa duração entre a emergência de um proto-sistema escolar 

que, no fundamental, tomou os municípios como referência e como polos de 

desenvolvimento, e o quadro autonómico do poder local, subsequente à Revolu-

ção Democrática e consignado na Lei de Bases do Sistema Educativo. O Projeto 

é financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Fundação Ca-

louste Gulbenkian, tem como instituição de acolhimento o Instituto de Educação 

da Universidade de Lisboa e conta com a participação da Direção-Geral do Livro, 

dos Arquivos e das Bibliotecas. 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Áurea Adão  

Raylane Barreto  

Teresa Rosa  

Fernanda Marinha 

Gabriela Lourenço 

Patrícia Gomes  

 

Email: encontro.municipios@ie.ulisboa.pt 

 

 

 

NOTA:  
 
- A participação é gratuita, sujeita a inscrição 
prévia na página do Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, no sítio do encontro. 
 

- Os participantes têm direito a certificado de 
presença. 



 

 

III. Comunicações 

A apresentação das comunicações não deverá exceder os 15-20 minutos. 

Os textos deverão seguir as normas abaixo indicadas: 

1. Título do trabalho; 

2. Nome do(s) autor(es), correio eletrónico e instituição a que pertence(m); 

3. Máximo de 25 000 caracteres com espaços; 

4. Formatação do texto: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

margens de 3 cm; 

5. As citações, referências e bibliografia de acordo com as Normas APA. 

 

Para efeitos de publicação, os textos das comunicações deverão ser enviados 

até ao dia 31 de janeiro de 2015 para o endereço  

encontro.municipios@ie.ulisboa.pt 

 

IV. Painéis 

1. Deverão ter as dimensões 120x90 cm, orientação vertical numa folha única; 

2. São da responsabilidade dos autores a montagem e a desmontagem dos 

painéis, assim como do material necessário para a sua afixação; 

3. Deverão ser apresentados pelo(s) autor(es). 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE RESUMOS, COMUNICA-

ÇÕES E PAINÉIS 

 

I. As comunicações e painéis deverão inserir-se num dos seguintes ei-

xos temáticos: 

1. Municípios: governo do local, cartas educativas, oferta escolar 

2. Municípios: território educativo, espaço cultural, local de cidadania e lazer  

3. Municípios: história, população, memórias, identidade 

 

II. Apresentação dos resumos 

Os resumos deverão seguir as normas indicadas: 

1. Título do trabalho; 

2. Nome do(s) autor(es), correio eletrónico e instituição a que pertence(m); 

3. Máximo de 2500 caracteres com espaços e indicação de 4 palavras-chave; 

4. Formatação do texto: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, 

margens de 3 cm; 

 

Os resumos deverão ser enviados até ao dia 19 de outubro para o endereço  

encontro.municipios@ie.ulisboa.pt 

 

 

 

 


