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Cada escola como instituição social, educativa e cultural carrega um 

percurso e uma história que é preciso assinalar e divulgar de modo a 

conhecermos o esforço da comunidade onde estamos inseridos na preparação 

das novas gerações de cidadãos.  

A história de uma escola faz-se com a descrição dos seus edifícios, 

instalações e equipamentos, faz-se de documentos e objetos diversos que 

PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO NO 

“V ENCONTRO DE MEMÓRIAS E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. 

ESPAÇOS, OBJETOS E PRÁTICAS”, S. PAULO, BRASIL 

 

No dia 6 de outubro de 2016, a nossa Escola esteve representada no “V Encontro de 

Memórias e História da Educação Profissional. Espaços, objetos e Práticas”, que teve lugar 

no Centro Paula Souza, em S. Paulo com o texto intitulado: “Para a História da Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho” da autoria dos Professores Amaro Carvalho da Silva

 e Maria de Fátima Abraços. Por impossibilidade da presença dos autores, a 

comunicação foi apresentada pela Professora Doutora Maria Lúcia Mendes de Carvalho, 

organizadora do evento. (http://www.cpscetec.com.br/memorias2016/). 

O trabalho enviado foi selecionado para palestra do eixo temático: «Organização e difusão de 

Centros de Memória, Arquivos Escolares, Arquivos Pessoais e Coleções em Instituições da 

Educação Profissional e Tecnológica».

http://www.cpscetec.com.br/memorias2016/
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atestam metodologias e procedimentos pedagógicos adotados, faz-se de 

ocorrências e rituais relevantes, faz-se de pessoas e de afetos, faz-se de 

experiências pedagógicas e também se faz de muito sacrifício, muito trabalho e 

de muitas horas de dedicação à causa da educação. 

Ocultar, desvirtuar ou desprezar a história das instituições é perder as 

raízes e o sentido da comunidade em que vivemos uma vez que as instituições 

foram criadas para a satisfação das principais necessidades dessa 

comunidade.                      

Amaro Carvalho da Silva* e Maria de Fátima Abraços **1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 *Investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, 

doutorando, na área de História e Cultura das Religiões, da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa e professor de Filosofia da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho - Lisboa. 

(amaro.silva@esmavc.org). 

** Doutorada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Investigadora do 

Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa. Professora de História da Escola 

Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho - Lisboa.(fatima.abracos@esmavc.org). 
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