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PROJECTOS

1. TITULO DO PROJECTO

1. TITULO DO PROJECTO

Conteúdos para o Ecomuseu do Barroso

O impacto das migrações rurais-urbanas no processo de transição
demográfica: Portugal entre a Segunda Guerra mundial e a actualidade

2. TEXTO DESCRITIVO
O trabalho da recolha de conteúdos para o Ecomuseu do Barroso integrava-se num Projecto da responsabilidade do CEREM e do CEAA.
Fazer um levantamento fotográfico e vídeo de práticas culturais do Barroso, no concelho de Montalegre, juntamente com textos descritivos e
interpretativos desse património cultural era o objectivo deste projecto.

3. DATA DE INÍCIO
Julho de 2004

4. DATA DE CONCLUSÃO
Dezembro de 2005

5. NOME DO INVESTIGADOR | RESPONSÁVEL/COORDENADOR
Álvaro Campelo (coordenador da recolha de conteúdos)

2. DESCRIÇÃO
O projecto tem por objectivo central caracterizar a função das migrações rurais-urbanas no processo de Transição Demográfica no decurso
dos últimos sessenta anos, em particular no que respeita à reprodução
biológica. As difíceis condições de vida das populações rurais foram
responsáveis, no essencial, para a migração expressiva para os meios
urbanos e para o estrangeiro e tiveram influência na redução da fecundidade, embora não saibamos a sua verdadeira dimensão. Este projecto pretende estudar a influência das migrações no processo de Transição Demografia comparando, pela reconstituição de
famílias,comportamentos reprodutivos de migrantes e de naturais residentes num espaço urbano do Porto, o Bonfim, pelo estabelecimento de
relações causais com idades médias ao primeiro casamento, número
médio de filhos ou espaçamento.

3. DATA DE INÍCIO
Janeiro de 2005

6. NOME DE COLABORADORES
José Sardinha (antropólogo finalista)

4. DATA DE CONCLUSÃO

7. INFORMAÇÃO PRODUZIDA

Dezembro de 2007

Do trabalho já realizado resultaram documentários, um acervo fotográfico e textos introdutórios às temáticas abordadas pelas fotografias e
pelos documentários.

5. NOME DO(S) INVESTIGADOR(ES)
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Rui Leandro Maia
Alcinda Cabral
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PROJECTOS

RESPONSÁVEL/COORDENADOR

1. TITULO DO PROJECTO

Rui Leandro Maia

Industriais e Comerciantes – Histórias de Vida na Indústria de
Chapelaria

6. NOME DE COLABORADORES
Isabel Vaz

2. TEXTO DESCRITIVO

7. INFORMAÇÃO PRODUZIDA


Uma base de dados do arquivo paroquial de baptizados do
Bonfim, em constituição, com dez anos de informação
levantada.



Um questionário sobre questões de reprodução, contracepção
e interrupção voluntária da gravidez, em experimentação para
ser lançado em breve.

O projecto recolherá cerca de sessenta horas de registo audio (ou
video/audio quando considerado necessário), seguindo uma metodologia de registo para efeitos de arquivo museológico. Assim, o registo é
realizado em gravadores digitais, possibilitando níveis elevados de qualidade. Essa exigência prende-se com as possibilidades posteriores de
utilização dos registos (base de dados do museu, audioguias, exposição
permanente ou exposições temporárias, entre outros). De todos os
informantes se obtém a indispensável autorização de recolha e utilização dos registos.

3. DATA DE INÍCIO
Outubro de 2004

4. DATA DE CONCLUSÃO
Dezembro de 2005

5. NOME DO(S) INVESTIGADOR(ES) | RESPONSÁVEL/COORDENADOR
Sérgio Lira

6. NOME DE COLABORADORES
Equipa de terreno:
Aníbal Lemos – Fotografia
Diana Amaral – Antropologia
Hugo Morango – Antropologia
Hugo Guimarães – Antropologia
Paulo Marcelo – Design gráfico
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