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Eurico Lemos Pires foi uma personalidade marcante no campo da educação e da afirmação da 
identidade plural das ciências da educação. A Lei de Bases do Sistema Educativo tem a sua marca 
autoral. Não obstante ter contribuído significativamente para a edificação da educação pública 
democrática, o seu pensamento e ação heterodoxos abriram caminhos para pensarmos fora das 
barreiras estabelecidas. Porque a sua luminosa escrita continua a ser semente e inspiração, a 
SPCE promove um encontro para evocar o autor e homem que continua entre nós. 

A Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação presta homenagem a um dos seus fundadores. 
Para isso, realiza uma sessão pública e convida os investigadores e investigadoras em ciências 
da educação a apresentarem, sob a forma de poster, os seus trabalhos de investigação que, de 
algum modo, tenham sido informados pela produção teórica de Eurico Lemos Pires.  

Da organização do sistema educativo, expressa da Lei de Bases do Sistema Educativo – de que 
foi autor e relator, enquanto deputado da Assembleia da República, e o seu primeiro 
comentador, em livro de referência que publicou – à educação artística, múltiplos foram os 
meandros por percorridos pelo pensamento crítico e a ação transformadora de Eurico Lemos 
Pires. Nesse trajeto, deteve-se na educação básica e nas condições de promoção do sucesso 
educativo e foi autor do projeto da escola básica integrada. O ensino profissional e a 
estruturação do ensino superior constituíram outros tantos marcos do percurso, desde a sua 
experiência de lecionação em Angola à criação de cursos no âmbito do ensino superior 
politécnico. A educação estética e a formação artística inscrevem-se também no itinerário do 
pensamento e da ação do autor homenageado. Sobre todos estes tópicos de investigação 
educacional são aceites propostas de posters, para avaliação por pares, que deverão ser 
enviados para a SPCE, através do email spce.geral@gmail.com, até 18 de novembro. A proposta 
deve incluir:  

  título  
 autor/a/es e afiliação 
 resumo com um máximo de 200 palavras indicando objetivos da 

investigação, referencial teórico, métodos de recolha e análise de 
dados, principais achados e conclusões  

 referências bibliográficas   

A comunicação da aceitação das propostas será feita até 25 de novembro.  Os posters 
deverão ser impressos em formato A1 (594mm x 841mm), com orientação retrato (vertical).  


