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Construção do edifício da Escola Normal Primária 
de Benfica, 1922 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

A 10 de Dezembro de 1916 é lançada a primeira pedra para a construção da Escola Normal Primária de Lisboa. O presidente da 

República, Bernardino Machado, presidiu à cerimónia.  

O projeto Memória e Identidade: Investigação e Salvaguarda do 

património histórico da Escola Superior de Educação de Lisboa tem 

como objetivo dar a conhecer, preservar e valorizar o património 

histórico da Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx), a partir da 

musealização e divulgação do seu património tanto de natureza 

didático-científica, quanto de natureza documental.  

Um conhecimento mais aprofundado de um edifício físico e educativo 

da dimensão da ESELx permitirá, por via do arquivo da instituição e do 

material e didático, explorar o potencial científico e pedagógico que 

esta instituição encerra.  

Com um forte envolvimento da comunidade educativa, o projeto 

Memória e Identidade tem vindo a desenvolver um conjunto 

importante de iniciativas de onde se destacam as Comemorações do 

centenário da construção do edifício principal da atual ESELx (1916-

2016) e um ciclo de conferências, com o objetivo de relembrar numa 

perspetiva diacrónica a história da formação de professores para o 

ensino primário em Lisboa. 

Introdução 

Arquivo ESELx 
Documentos internos 

A análise do arquivo tem vindo a 
ser levada a cabo desde 2015 e 

conta já com mais de uma centena 
de entradas de documentos que 
dão conta do funcionamento da 

instituição ao longo da sua história 

Material pedagógico 
Mapa da anatomia humana (músculos) 

O acervo de mapas – geográficos, 
anatómicos, ecológicos, etc. – dá 

conta da enorme variedade de 
matérias que eram lecionadas, 

constituindo um recurso valioso no 
suporte das aulas. 

Material didático 
Caixa métrica n.º2 

As caixas métricas n.º 2 fizeram 
parte do acervo escolar da escolas 
primárias até à década dos anos 

1990, tendo sido introduzidas 
ainda durante o Estado Novo. A 

sua enorme versatilidade na área 
da Matemática, tornaram-nas num 

objeto icónico do património 
didático. 

Material científico 
Rela conservada em formol 

São vários os modelos anatómicos 
conservados em meio líquido 
pertencentes ao património 

escolar da ESELx. 

	


