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memMolde Norte é um projecto que pretende contribuir para a preservação da memória da
indústria de moldes:
- as pessoas, dos empresários aos trabalhadores e restantes actores
- as empresas e as respectivas trajectórias
- as máquinas e as tecnologias, os moldes e as peças plásticas (associadas aos clientes e aos
mercados)

A indústria dos moldes desenvolveu-se em Portugal durante a segunda metade do século XX.
O projecto recolheu o testemunho oral de protagonistas iniciais da indústria no Norte de Portugal,
actores do sector que conheceram ainda o seu nascimento e contribuíram para o seu
desenvolvimento. Contribui-se assim para compreender a dinâmica e a genealogia de um sector
industrial com características quase únicas em Portugal.

Também os espólios das empresas iniciais, ainda activas ou já desaparecidas, podem ainda ser
em grande parte recuperáveis. Trata-se de material importante, não só sob o ponto de vista
documental, mas de grande valor sob o ponto de vista de história empresarial, história económica,
desenvolvimento económico, inovação e competitividade internacional de indústrias de base
regional.
A sua recolha e preservação é importante. Infelizmente numa indústria ainda "jovem" (cinquentenária)
a tendência para descurar a preservação da memória empresarial é muitas vezes descurada,
pelo que se justifica um esforço de sensibilização das empresas para a importância desses
objectivos. Esse é um dos objectivos do projecto memMolde.
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| Recepção e distribuição da documentação |
 
| Abertura |
 Joaquim Menezes, presidente do Centimfe

| Projecto memMolde: uma introdução aos resultados |
  Eduardo Beira, Universidade do Minho, coordenador do projecto
 
| Orador convidado |
  Álvaro Ferreira da Silva, Universidade Nova de Lisboa
 
| Painel (por membros da Comissão de Acompanhamento do projecto) |
 José Lopes Cordeiro, Universidade do Minho
 Joaquim Costa Leite, Universidade de Aveiro
 Leonor Sopas, Universidade Católica Portuguesa
 
| Debate e discussão |
moderador: Valente de Oliveira, Universidade do Porto, AEP
 
| Encerramento |
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