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 museu pedagógico de lamego  
Lamego

 Rua da Fonte, 5100-309, 

 Avoes Lamego, Viseu

 Não possui

 https://www.facebook.com/museupedagogico

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

“As instituições escolares geram importantes 

coleções de documentos e registros educacionais, os 

quais têm sido pouco utilizados como fonte históri-

ca. É preciso que os professores encarem a salvaguar-

da do patrimônio escolar, tanto em termos materiais 

como documentais, como uma herança a preservar. 

Visitar o passado pode ser uma boa forma de inven-

tar o futuro. A educação alimenta-se da tradição, 

sendo o suporte essencial que lhe dá sentido, forne-

cendo a base necessária à construção e reconstrução 

do conhecimento.”1 

Com base nestes pressupostos, no dia 21 de 

maio de 2008, foi apresentado à Câmara Munici-

1 Alberto de Jesus Almeida © Ediciones Universidad de Sala-
manca Aula, 22, 2016, pp. 133-148. 
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pal de Lamego na sua reunião pública, uma pro-

posta de criação de um Museu Pedagógico em La-

mego com base nos seguintes argumentos: 

1. Estar a chegar ao fim mais um ano letivo.

2. A existência de documentos que se podem 

perder. 

3. A construção de centros escolares. 

4. A presença de professores disponíveis para 

o projeto, Prof. Alberto de Jesus Almeida, coorde-

nador do Complexo Desportivo de Lamego e vere-

ador da Câmara Municipal de Lamego; Prof. Hen-

rique de Moura Marques, juiz social; Prof. João 

Mendonça, presidente de Junta e Membro do Con-

selho Municipal de Educação; Prof. João Pedro,  

membro do Conselho Municipal de Educação; 

Prof. Paulo Oliveira, responsável pelo PNEP; Ma-

nuel Almeida, presidente de Junta da Sé e Mem-

bro da Comissão de Proteção de Jovens e Crian-

ças em Risco. 

5. A presença de espaços disponíveis. 

6. A urgência do tempo. 

Na página do Museu, consta um relato bem 

pessoal que conta a proposta e o processo de sua 

criação, que será transcrito abaixo a seguir, até 

quase ao final do texto. 

“Estávamos convencidos, e bem, de que ainda 

íamos muito a tempo, procurando aqui e recuperan-

do acolá, começando a construir nessa fase um local 

que tivesse conteúdos fortes e abrangentes e, acima de 

tudo, um local que se pudesse transformar numa li-

ção de história permanente. Partindo do pressuposto 

de que nunca é tarde para implementar um projeto 

desta natureza, tínhamos a certeza que ainda estáva-

mos em tempo, mas a correr assustadoramente con-

tra o tempo. Numa primeira fase incidiríamos so-

bre o espólio das escolas encerradas, bastando para 

isso a mobilização de todos os autarcas e a escolha de 

QUARTO

SALA DE AULA
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um local para albergar esses materiais. Depois, se-

guir-se-ia a constituição de equipes de professores e 

autarcas afetos ao projeto. E, assim por diante, sele-

cionando peças, inventariando documentos para de-

pois podermos partilhar toda a informação com to-

das as gerações, aquelas que viveram e aquelas que 

podem a partir dos recursos bibliográficos, documen-

tais e materiais, refletir sobre o sistema educativo e 

as suas alterações nas décadas que nos precederam. 

A partir daí o caminho fez-se caminhando, muitas 

vezes repleto de espinhos, entraves, incompreensões, 

uma vez que não era fácil explicar os objetivos a que 

nos propúnhamos. Mas como o sonho alimenta a 

alma, transformamos todos os espinhos em degraus 

que percorremos até ao dia em que pudéssemos abrir 

as portas do nosso Museu ao público: o que aconteceu 

em 13 de maio de 2014. Após a abertura ao públi-

co do Museu, disponibilizamos aos nossos visitantes 

um simples questionário, de preenchimento facultati-

vo, que nos foi transmitindo sugestões para o seu me-

lhor funcionamento. Do Plano de Atividades para o 

futuro destacamos: O reforço dos laços com a comu-

nidade envolvente; a realização de conferências com 

reputados investigadores sobre a museologia da edu-

cação; exposições temáticas; estabelecimento de con-

tatos regulares com outros museus pedagógicos; refor-

çar o contato com os agrupamentos de escolas locais e 

regionais, tendo em vista uma maior divulgação des-

te espaço museológico; a confecção de produtos com a 

marca deste Museu… Bom, um sem número de ini-

ciativas que pretendemos que suscitem a aprendiza-

gem dos alunos que nos visitam, assim como opor-

tunidades educativas a todo o público visitante em 

geral.”

“Uma coisa temos a certeza: qualquer museu e, 

neste caso, os museus pedagógicos, e este em particu-

lar, “o Museu Pedagógico de Lamego” é por si só um 

fator de desenvolvimento, por duas razões distintas: 

pela sua ação sociocultural e pelas consequências po-

sitivas que implica a economia das pequenas locali-

dades onde estão inseridos.”

“O projeto que aqui trouxemos pretende numa 

primeira linha impulsionar o estudo do patrimônio 

educativo, entrecruzando os desafios do presente e as 

lições de um passado recente. A abertura ao público 

deste espaço deverá ir muito além de um simples mu-

seu histórico para poder ser um centro de difusão de 

materiais, métodos, vidas de escolas e comparação de 

sistemas educativos. É este risco assumido numa so-

ciedade do conhecimento e da informação, analisar o 

passado, viver o presente com a percepção e memória 

de construir o futuro. A difusão destas realidades a 

todos sem exceção potencia o diálogo entre as gera-

ções, a preservação de todo um patrimônio cultural, 

e a educação e o seu estudo deverá permitir comparar 

práticas pedagógicas e rotinas cotidianas. Não temos 

dúvidas de que a transformação de um espaço esco-

lar em espaço educativo, fruto da construção de no-

vos centros escolares, constituirá no futuro um fator 

de desenvolvimento local pelas novas realidades que 

abraçam todos os projetos, que se instalam nas anti-

gas escolas primárias.”1

Um pouco por todo o país, as antigas escolas 

primárias deram lugar a modernos centros escola-

res, garantindo melhores condições de ensino e for-

mação nos primeiros anos de vida. Como muitos 

edifícios deixaram de ser utilizados à função para 

a qual foram construídos, estes equipamentos co-

meçam agora a ser reconvertidos. Em Lamego, a 

Câmara Municipal transformou a antiga escola de 

Avões de Lá, encerrada em 2011, num Museu Pe-

dagógico que dá a conhecer aos mais novos e re-

corda aos mais velhos como era a escola de anti-

gamente. 

1 Texto retirado do link: https://www.cm-lamego.pt/categoria-
-noticias/272-museu-pedagogico-recorda-antigas-escolas-pri-
marias
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O novo espaço museológico alberga um pouco 

da imagem das antigas escolas do ponto de vista 

da arquitetura, funcionalidade, materiais e até dos 

projetos educativos que durante décadas ajuda-

ram a formar gerações de lamecenses. Não falta o 

quadro de ardósia, o crucifixo na parede, a palma-

tória ou as antigas sebentas (assim conhecidas em 

Portugal, são os cadernos para rascunhos e exercí-

cios, ou até apostilas). Uma realidade muito dife-

rente da atual, na qual as aulas do primeiro ciclo 

do ensino básico são dominadas pela utilização das 

novas tecnologias, em particular com o recurso de 

uso de quadros interativos e computadores.

A Câmara Municipal, em colaboração com a 

Junta de Freguesia de Avões e os agrupamentos 

de escolas do conselho, espera que o novo Museu 

Pedagógico de Lamego possibilite que os alunos 

“possam experienciar ali a diferença de conceito e de 

contexto”. O investimento necessário à sua criação 

foi reduzido. A partir de agora, a instituição está 

aberta ao enriquecimento do espólio que tem em 

exposição, por meio de doações de particulares.

 Na hora de abrir pela primeira vez as portas 

do novo equipamento foi recordada a ação dos la-

mecenses que, em 2008, deram os primeiros passos 

para concretizar este “sonho pedagógico”: Alberto 

Almeida, João Mendonça, João Pedro, Paulo Oli-

veira, Henrique Moura Marques e Manuel Almei-

da, os dois últimos já falecidos.

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

 SALA DE AULA

BALANÇA

OBJETOS DE ESCRITA



Museu Pedagógico de Lamego 

Europa – Portugal – Lamego 

Imagens do museu: 

 

Figura 1. Fachada Museu Pedagógico de Lamego 

 

Figura 2. Exposição 



 

 

Figura 3. Exterior do museu 

 

 

 

Figura 4. Entrada do museu 

 



 

Figura 5. Exposição de objetos 

 

 

Figura 6. Sala de aula 



 

Figura 7. Sala do museu 

 

 

Figura 8. Sala de aula 



 

Figura 9. Objeto 

 

Figura 10. Máquina de costura 



 

Figura 11. Quarto 

 

 

Figura 12. Mapa 



 

 

Figura 13. Diploma 

 

 

Figura 14. Livros 



 

Figura 15. Exposição 

 

Figura 16. Carteira 



 

Figura 17. Objeto 

 

 

Figura 18. Objetos de escrita 
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 museu escolar de marrazes  
Leiria

 Largo da Feira dos 18, Marrazes, 

2415-690, Leiria

 museuescolar@museuescolar.pt

 http://www.museuescolar.pt/site/ 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/

museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/

museu-escolar-de-marrazes/

 https://www.facebook.com/Museu-

Escolar-851306701586091/

 https://www.instagram.com/museuescolar_

marrazes/

 O Museu não possui tour virtual

O Museu Escolar teve a sua origem num pro-

jeto pedagógico posto em prática pelos professores 

do 1º Ciclo do Ensino Básico de Marrazes, no ano 

letivo 1992/1993, com o título “A escola através 

dos tempos”. Tinha como objetivo dar a conhe-

cer a evolução do ensino e da educação em Portu-

gal. O projeto despertou o interesse da comunida-

de dos Marrazes, tendo sido feitas diversas doações 

de materiais e objetos. 

Dada a dimensão do espólio reunido, surgiu a 

necessidade de um espaço maior e mais adequado, 

tendo a Junta de Freguesia de Marrazes em 1995 

se responsabilizado pela sua conservação e expo-

sição. Assim, no dia 16 de Maio de 1997, nasce o 

Museu Escolar.

Houve dificuldades em encontrar novas insta-

lações que correspondessem às necessidades exigi-

das, devido às dimensões atingidas pelo conjunto 

de material reunido.

Para que esse precioso espólio não se perdesse, 

a Junta de Freguesia de Marrazes assumiu a sua 

conservação e exposição. Disponibilizou um espa-

ço com cerca de 200 m2 no qual, a partir de 16 de 

Maio de 1997, passou a estar acessível ao público 

o Museu Escolar.

Em 2001 integrou a Rede Portuguesa de Mu-

seus, atingindo mais uma importante etapa no pa-

norama museológico português.

A visita começa no átrio de entrada, onde se 

encontram objetos como o cabide, em que se pen-

duravam os cestos que transportavam o almoço, 

muitas vezes, escasso ou inexistente. 

Segue-se à sala de geologia, onde se encontra 

uma coleção de mineralogia. Esta coleção foi o em-

brião do Museu, tendo a maioria das peças sido do-

adas por uma professora. Ainda na mesma sala foi 

possível observar vários modelos de máquinas de 

FACHADA DO PRÉDIO
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escrever. Na área de artesanato e carpintaria, en-

contram-se várias ferramentas que eram usadas 

nestes ofícios e não só. Desde os ferros de engo-

mar a carvão, que serviam além de passar a roupa, 

como para alisar os cabelos, os sapatos que eram 

usados ao domingo ou para ir à cidade (onde não 

era permitido andar descalço). 

A sala de aula é o espaço que mais curiosi-

dade costuma despertar. Parecia entrar-se numa 

máquina do tempo e voltado à altura do Estado 

Novo. A reconstituição fidedigna conta com os 

elementos que eram exigidos em todas as escolas: 

o crucifixo, símbolo da religião oficial do país e os 

retratos do Chefe do Governo, António Salazar, e 

do Presidente da República, Marechal Carmona. 

Nas mesas dos alunos encontram-se os qua-

dros de ardósia, os cadernos de duas linhas, onde 

se treinava a caligrafia com as cópias e as canetas 

para os vários tipos de caligrafia. Em cima de um 

estrado fica a mesa do professor, o que permitia ter 

uma visão global da sala, contendo vários instru-

mentos de castigo como a menina dos cinco olhos, 

as orelhas de burro ou a palmatória. 

Nas vitrinas estão expostos vários livros, ins-

trumentos de medição e as batas escolares. 

O piso inferior é constituído por vários espa-

ços: a área dedicada à Mocidade Portuguesa, a 

sala dos brinquedos tradicionais e as salas do mé-

todo e da legislação. 

Na área dedicada à Mocidade Portuguesa en-

contram-se vários manuais, livros de banda dese-

nhada e os uniformes utilizados pelas crianças e 

jovens. Na sala dos brinquedos tradicionais estão 

expostos não só os brinquedos que eram vendidos 

nas feiras, como também os brinquedos produzi-

dos pelas crianças. 

As últimas salas ilustram a evolução do ensi-

no em Portugal desde meados do séc. XIX. Aqui, 
SALA DE AULA

CRISTALEIRAS COM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E BATAS ESCOLARES

MÁQUINA DE COSTURA

COLEÇÃO DE MINERALOGIA. ESTA COLEÇÃO FOI O EMBRIÃO DO MUSEU
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encontra-se a Cartilha Maternal de João de Deus, 

exemplares da revista Escola Portuguesa, pôsteres 

com as lições de Salazar e documentos oficiais. 

No final da visita é possível experimentar al-

guns dos materiais expostos nomeadamente, os 

quadros de ardósia, as canetas-tinteiro e as má-

quinas de escrever. 

Sobre o acervo. O Museu Escolar de Marrazes 

possui uma coleção do início do século XIX, rela-

tiva aos grandes pedagogos e que culmina na dé-

cada de 70 do século XX. Compreende mobiliário, 

equipamento e utensílios escolares e pedagógicos, 

iconografia, brinquedos, equipamentos e vasto es-

pólio bibliográfico e documental. A maioria dos 

materiais e objetos que integram a coleção do Mu-

seu foram doados. 

Destacam-se, no Museu Escolar de Marra-

zes, a réplica de uma sala de aula do Estado Novo 

com carteiras, lousas, ponteiros, canetas-tinteiro e 

até orelhas de burro; uma coleção de brinquedos 

e uma coleção de livros da instrução primária da 

Monarquia ao Estado Novo.

�� Coleções
Sala de aula. Este é um dos espaços de maior 

destaque do Museu Escolar. Aqui é encontrada 

uma réplica de uma sala de aulas datada do Esta-

do Novo. Em exposição, deparam-se artigos como 

carteiras, lousas, ponteiros, canetas-tinteiro. Ore-

lhas de burro, réguas e palmatórias são, também, 

alguns elementos do espólio que caracterizam 

aquele período e que estão expostos. A par de to-

dos os materiais utilizados pelos alunos, acham-se 

ainda, alguns objetos imprescindíveis nas salas de 

aula do período ditatorial português, como eram 

os retratos do presidente da república, do chefe de 

governo e o crucifixo. Apoiando o trabalho desen-

volvido nas aulas, os quadros, as caixas métricas, 

os ábacos e as bibliotecas populares são outros dos 

objetos em destaque.

Brinquedos. Este espaço apresenta uma signi-

ficativa coleta de brinquedos tradicionais, referên-

cias que nos reportam à época em que a criança re-

corria ao seu poder imaginativo para construí-los, 

utilizando materiais existentes na região.

Outros espaços. Por todo o Museu é possível vi-

sualizar livros de instrução primária da Monarquia 

e 1ª República, incluindo o Método Silabado, Méto-

do Português de Leitura, de Feliciano de Castilho, 

Método João de Deus com a cartilha maternal; in-

formações sobre a legislação e programas de instru-

ção primária desde o Rei D. Luís com a sua Carta 

de Providências; nomeações e atestados de profes-

sores desde 1877 a 1917. É um vasto espólio que 

permite uma visão do que foi a escrita e a sua evo-

lução, incluindo desenhos, trabalhos manuais, do-

MESA DO PROFESSOR COM INSTRUMENTOS DE CASTIGO: A MENINA DOS 
CINCO OLHOS, A PALMATÓRIA E A VARAPALMATÓRIA OU "MENINA DOS CINCO OLHOS"
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cumentos, equipamentos e mobiliário.

Há documentação que permite analisar as san-

ções sofridas pelos professores a partir da 1ª Re-

pública; a formação dos professores durante a 

primeira metade do século XX, incluindo o 1º Bo-

letim Pedagógico e ainda vários diplomas, livros 

únicos e cartões de auxílio à iniciação da leitura.

O acervo existente é rico de recordações das 

escolas do Estado Novo e, também, com aponta-

mentos que caracterizam a sociedade e a cultura 

portuguesa neste período.

A Mocidade Portuguesa está amplamente re-

presentada com elementos que permitem observar 

os manuais, os cartões, as revistas, as circulares, 

os ofícios, as fardas. São numerosos os livros e re-

vistas do Estado Novo, visando formar a menta-

lidade dos professores em particular e dos portu-

gueses em geral.

Liga de amigos. A Liga de Amigos do Museu 

Escolar é uma coletividade cultural e recreativa, 

fundada em 3 de Dezembro de 1997 por escritura 

notarial. A partir de 1 de Junho de 2006 goza do 

estatuto de Instituição de Utilidade Pública.

 Lojinha do Museu. Possui uma lojinha de Mu-

seu, com diversos produtos que remetem à memó-

ria escolar, como cadernos, lápis, palmatórias, à 

venda, inclusive on-line.

Atividades. Visitas guiadas, oficinas pedagógi-

cas, conferências, sessões de esclarecimento e ou-

tros tipos de atividades orientadas para as diferen-

tes faixas etárias. 

Exposição permanente. “Apontamentos sobre 

a história da instrução primária em Portugal”. 

Centro de Documentação/Biblioteca. Especia-

lização Instrução, formação, legislação, documen-

tos normativos, regulamento, cadastros, inspeção 

primária, pedagogia e documentação geral.

Auditório. O Museu utiliza o espaço de auditó-

rio da Filarmônica de S. Tiago e sala polivalente 

da Junta de Freguesia de Marrazes, para a realiza-

ção das várias atividades que organiza.

"ORELHA DE BURRO" ARTIGOS À VENDA NA LOJA ON-LINE DO MUSEU “CORREDOR” DE EXPOSIÇÕES

GUIAS ESCOLARES PARA DESENHO E CADERNOS DE 
EXERCÍCIOS E PROBLEMAS

As informações que constam sobre este Museu foram retira-
das das páginas eletrônicas do próprio Museu e de informa-
ções disponíveis na rede digital. Considerando que a maioria 
das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

REFERÊNCIAS

http://nextstopleiria.blogspot.com/2016/04/museu-escolar.html 
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Imagens do museu: 

 

 
 

Figura 1a. Fachada do Prédio do Museu Escolar de 

Marrazes. 

 

 
 

Figura 1b. Detalhe da fachada com o nome do Museu 

no azulejo.  



 

 
 

Figura 2. Antessala do Museu. 

 

 
 

Figura 3. Coleção de mineralogia. Esta coleção foi 

o embrião do museu. 



 

 

 
 

Figura 4. Máquinas de escrever em exposição. 

 

 

 
 

Figura 5. Ferramentas área de artesanato e carpintaria. 

 



 
 

Figura 6. Ferramentas área de artesanato e carpintaria 

 

 

 
 

Figura 7. Ferro de passar a carvão área de artesanato e carpintaria 

 

 



 
 

Figura 8. máquina de costura. 

 

 

 
 

Figura 9. Sala de aula de época. 



 

 
 

Figura 10. Réplica de sala de aula da época do Estado Novo português. 

 

 
 

Figura 11. Réplica de sala de aula da época do Estado Novo. 



 

 
 

Figura 12. Carteiras (secretarias) escolares com quadros de ardósia, caderno de 

duas linhas e canetas de aparo. 

 

 
 

Figura 13. Detalhe da posição e composição da mesa (secretaria) do professor, 

posta sob um estrado para poder da visualização global da sala. 



 

 
 

Figura 14. Detalhe da mesa do professor com instrumentos de castigo como a 

menina dos cinco olhos, as orelhas de burro ou a palmatória. 

 

 

 
 

Figura 15. Cruxifixo. 



 

 
 

Figura 16a. Palmatória. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16b. Palmatória (menina de cinco olhos) em exposição. 

 



 
 

Figura 17. Orelha de burro. 

 

 
 

Figura 18. Pequenas cristaleiras com instrumentos de medição e ao fundo batas 

escolares. 



 

 
 

Figura 19.  Expositora na área dedicada à Mocidade Portuguesa com manuais, 

livros de banda desenhadas. 

 

 

 
Figura 20. área dedicada à Mocidade Portuguesa, manuais, livros de banda 

desenhada e os uniformes utilizados pelas crianças e jovens. 



 

 
 

Figura 21. Exposição: Farda da mocidade portuguesa. 

 

 
 

Figura 22. Guias escolares para desenho e cadernos de exercícios e problemas. 



 

 
 

Figura 23. Acervo: documento sobre recomendações à imagem da Mulher nos 

manuais escolares 

 

 

 
 

Figura 24. Sala de exposição de brinquedos, com brinquedos vendidos 

em feiras e feitos pelas crianças. 



 

 
 

Figura 25. Detalhe da sala da expositora com brinquedos. 

 

 
 

Figura 26. Detalhe da sala da expositora com 

brinquedos. 

 



 
 

Figura 27. Detalhe de brinquedo feito por 

crianças. Boneca de pano. 

 

 

 
 

Figura 28. Detalhe de brinquedo feito por crianças. Fisga. 



 

 
 

Figura 29. “Corredor” de exposições. 

 

 

 

 
 

Figura 30. Sala de exposições com pôsteres com as lições de Salazar. 

 



 
 

Figura 31. Cartilha Maternal de João de Deus, exemplares da revista Escola 

Portuguesa. 

 

 
 

Figura 32. mural com alunos e carteiras antigas escolares materiais expostos 

nomeadamente para manuseio de visitantes. 



 

 
 

Figura 33. Exposição temporária: Jogos de Tabuleiro 

 

 
 

Figura 34. Máquina de escrever e antigo mapa do continente africano. 



 
 

Figura 35. Mostra de Objetos à venda na lojinha do Museu. 

 
Figura 36. Café do Museu- Sachets de açúcar e bolachas.  



 
 

Figura 37. Transporte de merendas. 

 

 
 

Figura 38. Coleção de brinquedos. 

 

 

 

 



 
 

Figura 39. Coleção de brinquedos. 

 

 

 
 

Figura 40. Lavores femininos. 
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 museu escolar oliveira lopes (meol) 
Válega

 Rua Irmãos Oliveira Lopes, 250 

3880-907 Válega

 museuescolar@cm-ovar.pt

 o site é da prefeitura. O Museu não possui 

site. http://www.cm-ovar.pt  

Tutela: Câmara Municipal de Ovar

 https://www.facebook.com/

MuseuEscolarOliveiraLopes/

 Não possui

 O Museu não possui tour virtual

O Museu Escolar Oliveira Lopes (MEOL) tem 

como missão a salvaguarda, a divulgação do lega-

do das Escolas Primárias Oliveira Lopes e dos seus 

beneméritos, bem como a investigação e o estudo 

da evolução história do sistema educativo em Por-

tugal, criando condições museológicas adequadas 

às suas especificidades, com vista ao contributo 

para o desenvolvimento social e cultural. A aber-

tura do Museu Escolar Oliveira Lopes, em 1996, 

foi resultado da recolha de peças e documentos efe-

tuada pelo antigo professor e diretor Joaquim de 

Almeida e Pinho, tendo como propósito a preser-

vação e divulgação da memória e do patrimônio 

das Escolas Primárias Oliveira Lopes e dos seus 

beneméritos, por meio de objetos que serviram, 

desde 1910, para a instrução das crianças da re-

gião, onde se destacaram inúmeras peças de eleva-

do valor patrimonial, nomeadamente, mobiliário, 

material didático e lúdico. As escolas primárias fo-

ram inauguradas na véspera da implantação da 

República, sob o patrocínio de dois emigrantes 

“torna-viagem” – os Irmãos Oliveira Lopes – rele-

vando na época a imponência do edifício e a qua-

lidade da arquitetura, quer pelo conforto, funcio-

nalidade dos espaços, bem como, pela riqueza dos 

elementos decorativos da fachada principal. Em 

2019, a Câmara Municipal de Ovar inaugurou as 

obras de reabilitação do imóvel.

A visita ao Museu Escolar Oliveira Lopes, em 

Válega, é uma viagem no tempo até o início do 

século XX, quando a fortuna de dois emigrantes 

portugueses financiou o que era então uma escola 

de luxo numa pequena comunidade rural. 

Depois de submetido pela autarquia a uma re-

abilitação orçada num milhão de euros, o renova-

do espaço museológico desse conselho do distrito 

de Aveiro continua a funcionar na freguesia de 

Válega, ocupando a antiga escola primária cons-

FACHADA FRONTAL DO PRÉDIO DO MEOL

VISTA AÉREA DE TODA O COMPLEXO DO MEOL 
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truída com donativos de Manoel e José Oliveira 

Lopes (1868-1936 e 1850-1924). Esses dois mece-

nas eram oriundos de uma família local de lavra-

dores e na segunda metade do século XIX emi-

graram para o Brasil, onde fizeram fortuna como 

comerciantes de cereais. Apoiar o desenvolvimen-

to da terra natal tornou-se uma missão filantrópi-

ca acarinhada por ambos e, de regresso a Válega 

quase 50 anos depois, numa altura em que a taxa 

de analfabetismo atingia quase 75% da popula-

ção, a aposta foi no valor maior da educação: os 

dois irmãos acabariam por financiar a construção 

de uma escola primária com uma ala própria ao 

ensino de meninas, outra para o de meninos e ain-

da uma terceira com residências individuais para 

cada professor.

O edifício foi inaugurado a 2 de Outubro de 

1910 com pompa, torneio de tiros e até um ban-

quete com menu francês, num ambiente que be-

neficiaria do otimismo que a revolução iniciada 

nesse mesmo dia transmitia aos irmãos Oliveira 

Lopes, convictos republicanos que, três dias de-

pois, despediam-se da monarquia constitucional 

e viam implantar-se no país o ambicionado novo 

regime de soberania. A festa de lançamento terá 

assim ajudado à aura de grandeza que ajudou a 

manter a escola como um dos edifícios mais mar-

cantes da freguesia.

Por fora, exibe um traçado imponente rasga-

do por janelas altas e azulejos discretos da anti-

ga Fábrica de Cerâmica das Devesas; no interior, 

mobiliário de luxo para a época inaugural e ma-

teriais pedagógicos como os então utilizados nos 

colégios da elite francesa. No mesmo terreno, mas 

algo recuado para ajudar a demarcar o espaço de 

recreio onde se brincava à sombra durante a tarde, 

também o edifício mais tardio da cantina, que re-

sultou de contributos de um sobrinho dos Oliveira 

Lopes e de outro benemérito local, proporcionan- IMAGENS DOS IRMÃOS OLIVEIRA LOPES NA RECEPÇÃO DO MUSEU

FOTO ANTIGA DE SALA DE AULA

PAINÉIS DIDÁTICOS CONHECIDOS POR “LIÇÕES DE COISAS”, TRADUÇÃO
BRASILEIRA DOS PAINÉIS FRANCESES DO MUSÉE SCOLAIRE DEYROLL

REPRESENTAÇÃO DE SALA DE AULA DE ÉPOCA
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do a muitos alunos dos anos 1950 a única refeição 

quente do dia e, em 2019, transformado num polo 

da Biblioteca de Ovar.

Adaptando-se a todas as mudanças de ensino 

operadas em 114 anos, a Escola Oliveira Lopes foi 

reunindo um considerável espólio que a sensibili-

dade de um professor permitiu preservar: Joaquim 

de Almeida e Pinho guardou mobiliário, livros, 

materiais e tudo o mais que considerou um teste-

munho da evolução do sistema educativo em Por-

tugal e, em 1996, reuniu parte desse acervo numa 

sala especial que, em paralelo à atividade normal 

da escola, funcionava como cápsula do tempo ex-

positiva, sempre aberta ao público que lá quises-

se avivar a memória de aulas passadas. Quando 

as últimas turmas do edifício, criado pelos irmãos 

Oliveira Lopes, foram transferidas para um novo 

centro escolar, em 2014, surgiu então a oportuni-

dade de transformar devidamente o imóvel que, 

sendo propriedade municipal, foi sujeito pela Câ-

mara e pelos arquitetos do Atelier 405 que, com 

um orçamento de um milhão de euros, foi possível 

relançá-lo como Museu formal – de acordo com os 

requisitos legais para o efeito e à satisfação de uma 

comunidade de antigos alunos, particularmente, 

orgulhosa da sua passagem por um local com ta-

manho legado.

�� Dos sóliDos geométriCos à 
palmatória
A reabertura se deu no final de Julho de 2019 

e, se não fosse pela fachada, o espaço quase não 

seria reconhecido. Tudo hoje é moderno e sofisti-

cado, com o museu a dispor os seus itens mais an-

tigos, tendo uma formalidade contemporânea que 

lembra apenas boa organização caseira, envolvi-

da de um certo aconchego. O timbre modernida-

de-gratidão é marcado logo à entrada: os retratos 

de José e Manoel captam o primeiro olhar como se 

DETALHE DE PAINEL DIDÁTICO SEDA (C.1910). MUSÉE SCOLAIRE –
LES FILS D'ÉMILE DEYROLLE

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS DE MADEIRA EM EXPOSIÇÃO

CONJUNTO DE MEDIDAS E PESOS, NÍVEL DE PRUMO QUE INTEGRAVAM
A CAIXA MÉTRICA

LEMBRANÇA ESCOLAR APENAS MENINAS DO PERÍODO DE 1954/1955
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impõe para com quem merece o elogio maior e, ao 

lado, uma parede de lousa apresenta-se decorada 

por fotos de antigos alunos e rabiscada com o giz 

das suas assinaturas. 

Depois do foyer, inicia-se então a viagem, sem-

pre mais rica quando guiada por um técnico que 

saiba acrescentar aos objetos as suas histórias não 

legendadas. O centro de documentação, por exem-

plo, reúne publicações que integraram os progra-

mas da Escola Oliveira Lopes, como uma edição 

de 1880 de Os Lusíadas e, também, livros de pon-

to, faturas de bens alimentícios e materiais peda-

gógicos de outros estabelecimentos do Conselho, 

estando todo esse acervo “disponível a visitantes 

que requisitem a sua consulta técnica”.

Seguem-se depois pequenos quartos que, en-

vidraçados ou não, funcionam como salas de re-

serva visitáveis, resguardando coleções como as de 

mobiliário obsoleto quase kitsch (como lavatórios 

portáteis de ferro fundido e escarradores), jogos 

e fichas pedagógicos sobre temas diversos (como 

monumentos, flores, corpo humano, trajes regio-

nais ou animais selvagens), serviços de mesa da 

metalúrgica Alba em alumínio pesado (como cafe-

teiras para uns 20 litros de leite e malgas para uns 

500 mililitros de sopa), materiais de escrita (como 

canetas de aparo, tinteiros e carimbos) e objetos 

de complemento às chamadas “Lições de Coisas” 

(como mapas em relevo, sólidos geométricos e qua-

dros ilustrando os valores promovidos por Salazar, 

inclusive os que contavam a História de Portugal 

com textos de Carlos Franco e João Soares, pai do 

histórico socialista Mário Soares e ilustrações de 

Roque Gameiro e Alberto Sousa).

No piso térreo do Museu ainda se espreita uma 

sala com mobiliário de mogno e armários repletos 

de curiosidades, assim como a cafetaria que inter-

cala mesas de linhas atuais com outras de madeira 

colorida e bancos pequeninos a pedir uso por crian-

ças. Mas é o primeiro andar que mais impressio-

na, primeiramente pelo seu imaculado auditório de 

teto curvo a invocar as ossadas de uma baleia ou 

o casco invertido de um barco e, depois, pela sala 

de exposição permanente com um quadro de lou-

sa de duas faces rotativas para agilização da aula, 

um globo terrestre giratório da marca francesa Fo-

rest, kits de pesos e medidas, um ábaco Albino de 

Mattos, escrivaninhas de tampo ergonômicas para 

ajuste regulado à estatura do aluno e paredes inte-

gralmente forradas com painéis, rica e cuidadosa-

mente ilustrados, com ensinamentos sobre as mais 

variadas temáticas. Não fosse pela palmatória de 

madeira perfurada sobre a secretária do professor e 

quase não se acreditaria que materiais tão atentos 

ao bem-estar físico e ao desenvolvimento intelectu-

al das crianças têm mais de 100 anos.

Apreciando em detalhe os painéis dispostos por 

todo o pé direito da sala, percebe-se então por que 

MATERIAIS DIDÁTICOS EM ACERVO MATERIAIS PARA ESCRITA
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é que tanta gente ainda diz que “a quarta classe de 

antigamente era quase um curso secundário intei-

ro” – com a desvantagem de lanches menos fartos, 

com a benesse de “muito mais tempo para brin-

car”. Nessas telas com traduções brasileiras dos 

painéis pedagógicos da celebrada marca Deyrol-

le, está muito do conhecimento empírico que asse-

gura o fluir do cotidiano e que, tantas vezes, pas-

sa despercebido: uns quadros identificam espécies 

de insetos, mamíferos ou plantas; outros revelam 

os músculos humanos ou o percurso da circulação 

sanguínea; há ainda os que listam os princípios da 

física envolvidos na ação de uma locomotiva, na 

iluminação a gás, na cozedura do barro ou na pro-

pagação acústica; e há até os que explicam como 

se produz o “assucar”, como se distinguem ovos de 

diferentes aves ou que plantas têm aplicação na 

tinturaria para vestuário.

Tudo ali evoca “uma sala de aula dos tempos da 

Primeira República” e faz desejar voltar à escola 

outra vez. Novos ou velhos, há o desejo de querer 

regressar àquelas carteiras de tampo para apren-

der com mais vontade, para ficar a saber mais e 

melhor, para iniciar outro rumo de vida, testar 

como ela correria à segunda tentativa.

O Museu reabriu no final de julho de 2019 com 

uma nova aparência e já tem cativado muitas vi-

sitas, sejam eles antigos estudantes da escola cons-

truída por estes dois beneméritos, sejam eles pro-

fissionais mais jovens interessados nas questões 

da educação e do ensino. Até 2016 o Museu esta-

va confinado a uma sala e agora ocupa realmente 

todo o edifício, que passou a ter reservas visitá-

veis, um centro de documentação com publicações 

recolhidas na Oliveira Lopes e em outras escolas 

de Ovar e galerias de exposições temporárias. Em 

2019, após a intervenção física no imóvel, também 

a coleção foi reorganizada para corresponder aos 

requisitos de um projeto museológico formal.

Na base do projeto continua, no entanto, a 

memória de Manoel e José Oliveira Lopes, que, 

ao regressarem do Brasil para Válega, em 1894, 

tornaram-se destacados membros do Partido Re-

publicano de Ovar e aplicaram na sua terra natal 

parte significativa dos seus recursos financeiros. 

Financiaram a construção de estradas, custearam 

obras de restauro e conservação em igrejas e, em 

1908, deram início à construção da Escola Olivei-

ra Lopes, que abriu ao público dois anos depois - 

precisamente em 02 de outubro de 1910, três dias 

antes da proclamação da República Portuguesa.

Com um traçado imponente, espaços técnicos 

que à época eram de qualidade superior à média 

e recursos materiais que já então incluíam “mo-

biliário de mogno e ergonômico”, o imóvel inte-

grava três alas distintas, ainda hoje perfeitamente 

identificáveis: uma para o ensino de rapazes, outra 

para educação feminina e uma terceira para resi-

dência dos professores que lecionavam no estabe-

lecimento.

O projeto de musealização do espaço come-

çou, por sua vez, a preparar-se no final na década 

de 1990, graças ao que Salvador Malheiro descre-

ve como “a iniciativa de docentes e antigos alunos 

da escola”.

Fonte da Junta de Freguesia de Válega real-

ça, aliás, que o projeto se deveu particularmente 

“à persistência do professor Joaquim de Almeida 

e Pinho, que foi salvando e preservando o acervo 

das antigas salas de aulas”, protegendo assim o 

material com que elas foram sendo equipadas des-

de a inauguração do estabelecimento em 1910.

Inicialmente, o Museu Escolar Oliveira Lopes 

funcionava paralelamente à atividade letiva nor-

mal do edifício, mas em 2014 os alunos que aí ti-

nham aulas foram transferidos para o novo Centro 

Escolar da Regedoura, e o edifício original viu-se 
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com mais espaço disponível. Em meados de 2016 

seria encerrado para acolher obras de reestrutura-

ção total, no que os espaços liberados pelo deslo-

camento de turmas ficaram afetos a depósito de 

reservas, gabinetes técnicos, um auditório, uma 

cafetaria, duas galerias de exposições e um polo da 

Biblioteca de Ovar.

A coleção agora à disposição do público inclui 

peças antigas como mapas e planisférios, globos 

terrestres da marca Forest, cartografia em rele-

vo, amostras para o estudo das Ciências Naturais, 

quadros sobre a história de Portugal, caixas métri-

cas Albino de Mattos, ábacos, máquinas de escre-

ver, outro material de escrita e desenho e até uten-

sílios de cantina.

O Museu Escolar Oliveira Lopes integra a 

Rede de Investigadores em História e Museologia 

de Infância e Educação. 

Ainda hoje Válega tem um ritmo diferente. 

Nesta vila do município de Ovar, a maior parte 

dos seus quase 27 quilômetros quadrados é dedi-

cada à agricultura e pecuária. A vida parece ser 

pacata. Possui também uma igreja, cuja fachada 

impressiona mesmo aos mais indiferentes devido a 

sua rara composição figurativa em azulejo de vá-

rias e vibrantes cores. A esse patrimônio se junta 

o Museu Escolar Oliveira Lopes, que reúne espó-

lio do estabelecimento de ensino fundado por dois 

irmãos locais, cuja generosidade marcou diferen-

tes gerações de estudantes do 1º ciclo e cujo legado 

constitui hoje uma memória partilhada por cente-

nas de famílias locais.

EVENTOS REALIZADOS PELO MEOL: EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS, OFICINAS DIVERSAS, FESTIVIDADES COM A COMUNIDADE LOCAL

Fonte: As informações que constam sobre este Museu foram 
retiradas das páginas eletrônicas do próprio Museu e de infor-
mações disponíveis na rede digital. Considerando que a maio-
ria das páginas eletrônicas está na língua própria de cada país, 
foi feita a versão em sites de tradução. Assim sendo, é natu-
ral que alguns problemas ocorram ou que trechos não reflitam 
exatamente o que o texto original do Museu deseja expressar.

https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1309959/museu-
-renovado-revela-em-ovar-a-importancia-dos-oliveira-lopes

https://viagens.sapo.pt/viajar/noticias-viajar/artigos/museu-re-
novado-revela-em-ovar-o-contributo-dos-oliveira-lopes-para-
-o-sistema-educativo

https://www.publico.pt/2019/09/21/fugas/noticia/checkin-gra-
tuito-museu-viaja-ate-ensino-1910-1886795
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Figura 1. Fachada Frontal do Prédio do Museu Escolar Oliveira Lopes (MEOL) 
 
 

 
 

Figura 2. Vista Aérea de toda o complexo do MEOL 



 
 

Figura 3. 
 
Foto do Prédio da Escola Oliveira Lopes em 2018 

 
 
 

 
 

Figura 4. Vista da Fachada e da lateral esquerda do Prédio da Escola 



 
 
Figura 5. Fundos da antiga escola Oliveira Lopez – Cantina Escolar Sta. Maria de 

Valega. 
 
 

 
 

Figura 6. Foto antiga da Escola Oliveira Lopes 
 



 
 

Figura 7. Detalhe na fachada frontal do Prédio 
 

 
 

Figura 8. Menu do banquete dado pelos Irmãos Oliveira Lopes na sua casa, 
localizada no Cadaval, após a inauguração das Escolas Oliveira Lopes, no dia 2 

de outubro de 1910 



 

 
 

Figura 9. Detalhe da recepção do museu com imagens dos Irmãos Oliveira Lopes 
 
 

 
 

Figura 10. Recepção do museu escolar Oliveira Lopes 
 



 
 

Figura 11. Representação de sala de aula de época. 
 
 
 

 
 

Figura 12. Detalhe frontal da exposição da representação de sala de aula de 
época 

 



 

 

 
Figura 13a. Sala de exposicação carteiras escolares, estruturas de ferro e mogno, 
com mecanismo que permitia levantar ou baixar o tampo conforme a altura do 

aluno, já tendo em consideração os estudos ergonômicos, e uma espécie de 
“cacifo” com tampo para guardar a sacola escolar e painéis didáticos. 

 

 
 

Figura 13b. painéis didáticos conhecidos por “lições de coisas”, tradução 
brasileira dos painéis franceses do Musée Scolaire Deyroll 

 



 
 

Figura 14. Detalhe de carteira escolar dupla. 
 
 

 
 

Figura 15. Detalhe da Sala de exposicação com componentes escolares como: 
relógio, ábaco, mesa de professor, quadro negro “giratório” e carteiras escolares. 
 



 
 

Figura 16. Foto antiga de Sala de aula. 
 
 

 
 

Figura 17a. Cristaleira de sala de aula. 



 
 

Figura 17b. Cristaleiras aéreas “caixas métricas” 
 

 
 

Figura 18. Salas de reservas visitáveis. 



 

 
 

Figura 19a. Detalhe de Painel didático SEDA (c.1910). Musée Scolaire - Les Fils 
d'Émile Deyrolle - Museu Escolar Brasileiro 
 
 

 
 

Figura 19b. Detalhe de Painel didático Barboletas. 



 

 
 

Figura 19c. Detalhe de Painel didático Gota de Água. 
 
 

 
 

Figura 20. Sólidos geométricos de madeira em exposição. 



 
 
Figura 21. Conjunto de medidas e pesos, nível de prumo que integravam a caixa 

métrica. 
 

 
 
Figura 22. Palmatórias, livro do professor, globo terrestre giratório da marca 
francesa Forest, barômetro de Bourdon (c.1910). 



 
 

Figura 23a. materiais didáticos em acervo. 
 
 

 
 

Figura 23b. cartilhas de tabuada em acervo. 



 
 

Figura 24. Porta tinteiro, caneta pena de pontas em ambas extremidades e 
cartilha para aprendizado. 

 
 

 
 

Figura 25a. Materiais para escrita:caderno pautado, lápis, aparos, penas e 
tinteiro. 



 
 

Figura 25b. lousa individual e materiais para escrita. 
 

 
 

Figura 26. Acervo do Museu Escolar Oliveira Lopes: Sacola de serapilheira, pião 
e fisga 



 
 

Figura 27. Detalhe de um livro de registro de matrícula 
 

 
 

Figura 28a. Acervo MEOL: Certificado de instrução primaria 1o grau de 
14/jul/1917 



 
 

Figura 28b. Acervo MEOL: Diploma de Certificação de ensino primário 
elementar de 24/jul/1928 

 

 
 
Figura 28c. Acervo MEOL: boletim de passagem de 2a para 3a classe 7/jul/1930 



 
 

Figura 29a. Lembrança escolar do período de 1984/1985. 
 

 

 
 

Figura 29b. Lembrança Escolar apenas meninas do período de 1954/1955. 
 



 

 
 

Figura 30a. Exposição “itinerante” do MEOL na cidade de Moreira da Maia 
intitulada “A Escola no Estado Novo”. 

 
 

 
 

Figura 30b. Banner ou cartaz de exposição “itinerante” do MEOL na cidade de 
Moreira da Maia intitulada “A Escola no Estado Novo”. “RAÍZES E ROSTOS: 

MEMORIAS DE ESCOLA”. 



 
 

Figura 31a. Eventos realizados pelo MEOL: exposições temporárias. 
 
 

 
 

Figura 31b. Eventos realizados pelo MEOL: oficinas diversas. 



 

 
 

Figura 31c. Eventos realizados pelo MEOL: festividades com a comunidade 
local. 


