
 

 

 
Museu de Agricultura de Fermentões 

Museu Comunitário 
 

PROGRAMA EDUCATIVO MUSEU 
 

Parceria entre a Casa do Povo de Fermentões e o  
Agrupamento Fernando Távora 

Preâmbulo 
 
Como costuma evidenciar Hugues de Varine, Membro do Conselho Científico 
do Museu, o Museu de Agricultura de Fermentões é um Museu Comunitário 
que tem como objetivo “servir a Comunidade e o seu Desenvolvimento”. 
 
Para melhor poder corresponder aos objetivos para que foi criado, foi iniciado, 
então, o processo administrativo, junto da Direcção-Geral do Património 
Cultural, para que o Museu possa ser integrado na Rede Nacional dos Museus. 
 
Entre as condições estabelecidas, no Regulamento, para que tal possa vir a ser 
considerado, tornava-se necessário que o Museu tivesse um Programa 
Educativo. 
 
São conhecidas, desde sempre, as excelentes relações e iniciativas de 
cooperação, entre a Casa do Povo de Fermentões e o Agrupamento Fernando 
Távora, e, por isso, foi fácil estabelecer-se um programa-base, para um 
Programa Educativo do Museu, que foi assinado, em 18 de Maio de 2016, no 
âmbito das iniciativas das Comemorações do Dia Internacional dos Museus. 
 
E foram, desde então, algumas as iniciativas promovidas, designadamente com 
os alunos das diversas Escolas do Agrupamento Fernando Távora. 
 
Feita uma apreciação aos termos gerais da Parceria, então, assinada, e com 
base nas iniciativas já promovidas, pareceu oportuno, agora, proceder à 
atualização da mesma, para a tornar mais consentâneo com as novas 
oportunidades de cooperação, entre as duas Instituições, estabelecendo-se, 
então, um programa geral que, caso a caso, será estabelecido, em perfeita 



articulação entre o Museu de Agricultura de Fermentões e o Agrupamento 
Fernando Távora. 
 
É o que se pretende com esta atualização. 
 
Programa Geral 

O Serviço de Educação e Animação Cultural do Museu da Agricultura de 
Fermentões,  elegeu os públicos escolares como seus alvos preferenciais. 
 
Neste sentido, pretende colaborar com as famílias e com as escolas, na tarefa 
de motivar os jovens, e os cidadãos da Comunidade, para uma atitude de 
curiosidade orientada para a compreensão, apreensão do fascínio pelos 
costumes e tradições e, em particular, da descoberta do ciclo do linho e a sua 
importância para o desenvolvimento da região.  
 
O objetivo é explorar o acervo de forma participativa, compartilhando o fascínio 
que as tradições exercem ou podem vir a exercer sobre cada um de nós. 
 
O Museu caracteriza-se, assim, como espaço de emoção, como uma festa, 
onde os visitantes terão o prazer de descobrir, experimentar e aprender. 
 
Para que isto aconteça, as diversas atividades atenderão às especificidades 
dos diferentes públicos, procurando fomentar a criatividade, através de uma 
dinâmica de relação contínua com os mais diversos públicos e com o mundo 
que nos rodeia. 
 
Todos os anos, será concebido um novo programa especialmente pensado 
para ajudar os visitantes a redescobrir os costumes e tradições, sendo que 
preferencialmente será valorizada a visita guiada ao museu, cujo roteiro 
seguirá rigorosos critérios e, preferencialmente, eleger-se-á o guia virtual para 
conduzir as visitas. 
 
Pretende-se, então, trazer o Museu para as Escolas, e levar as Escolas ao 
Museu. 
  
Neste contexto, identificam-se, desde já, algumas áreas de cooperação, de 
mútuo interesse para o Museu, e para as diversas Escolas do Agrupamento 
Fernando Távora, a saber: 
 

1. A criação e organização de Núcleos Museológicos Temáticos, em 
Escolas do Agrupamento, com um programa a iniciar, precisamente, na 
EB1 do Motelo – “O Cantinho do Museu” dedicado ao “Ciclo do Linho”; 

2. A reativação, e reorganização, da Biblioteca Popular da Casa do Povo, 
em articulação com o CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres da 
Casa do Povo, que fica sob a orientação do Museu de Agricultura de 
Fermentões, no âmbito das iniciativas articuladas com a APCEP – 
Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente; 

3. A organização do Arquivo Histórico da Casa do Povo de Fermentões, 
em local estipulado pela Casa do Povo, e que agregará, também, como 
é natural, a documentação histórica do Museu; 



4. A procura de novas parcerias externas, que possam ser de interesse 
para outras Entidades Nacionais, Regionais e Municipais, no domínio da 
Cultura e da Educação ao Longo da Vida; 

5. A participação, nomeadamente, na organização e realização de 
iniciativas com Casas e Quintas Agrícolas, designadamente, entre 
outras que possam surgir, com a Casa da Covilhã, em Fermentões, e a 
Quinta do Real, em São Torcato; 

6. Organizar, anualmente, um evento com a designação de “Os trabalhos 
do Linho em Guimarães”, em parceria, se vier a ser aceite, com o Grupo 
Folclórico da Corredoura, Freguesia de São Torcato, e com a APCEP – 
Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente. 

 
Acordo de Parceria para a concretização do Programa 
 
Para a concretização deste Programa Educativo, ficam estabelecidos, desde já, 
os seguintes princípios: 
 
Primeiro – A Casa do Povo de Fermentões delega, no Coordenador da 
Comissão de Acompanhamento e de Dinamização do Museu de Agricultura de 
Fermentões, a missão de coordenar as diversas iniciativas referenciadas no 
Programa Educativo, fazendo, sempre que necessário, a devida articulação, 
com a Direcção da Instituição, com o seu Coordenador Executivo, e com a 
Directora do CATL – Centro de Atividades de Tempos Livres, na parte que, ao 
CATL diga respeito. 
 
Segundo – O Agrupamento Fernando Távora delega, na Directora da EB1 do 
Motelo, e na Coordenadora da Biblioteca do Agrupamento, a missão de 
coordenar as relações com a Direcção do Agrupamento, e com as diversas 
Escolas que vierem a ficar envolvidas nas iniciativas a promover, 
designadamente no que respeita à criação, organização e articulação dos 
Núcleos Museológicos que venham a ser criados. 
  
Terceiro – A organização e a concretização das iniciativas estabelecidas no 
Programa Educativo ficam, assim, a cargo do Coordenador da Comissão de 
Acompanhamento e de Dinamização do Museu de Agricultura de Fermentões, 
por parte da Casa do Povo de Fermentões, e a cargo da Coordenadora da EB1 
do Motelo, e da Coordenadora das Bibliotecas, por parte do Agrupamento 
Fernando Távora. 
 
Quarto – Este modelo de governação é válido para o corrente ano letivo 
2016/2017, podendo vir a ser alterado, a qualquer momento, por comum 
acordo entre as Partes, e manter-se-á em vigor, para um período de três anos 
se, entretanto, nada for feito para o alterar. 
 
Fermentões, 10 de Novembro de 2016. 
 
Casa do Povo de Fermentões          Agrupamento de Escolas Fernando Távora 
 
           O Presidente                                               O Director  
        (José Fernandes)                                        (José Pinheiro) 


