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Resumo 

 

O presente trabalho de investigação incide sobre a origem dos primeiros Liceus 

Portugueses. O período em estudo inicia-se em 1836, data da criação dos Liceus, e 

culmina em 1860, aquando da elaboração do Regulamento Geral que norteia estas 

instituições. A metodologia adotada alicerçou-se numa perspetiva heurística entre a 

História e os Arquivos. A investigação privilegiou o espólio existente na Torre do 

Tombo, nos Arquivos escolares, nas bibliotecas distritais e na Biblioteca Nacional. O 

eventual mérito que este trabalho possa comportar dever-se-á à consulta de documentos 

inéditos até à data. O principal intuito que subjaz a esta recolha reside na tentativa de 

reconstruir e compreender os processos históricos, perspetivando-os sob ângulos 

diferentes. A investigação pautou-se por uma articulação meticulosa entre a pesquisa 

documental, o tratamento analítico, casuístico e heurístico, devido à panóplia de fontes 

consultadas. O resultado deste trabalho conduziu-nos a abordagens com um pendor 

descritivo, pese embora exista uma preocupação interpretativa que prevaleceu desde o 

início. Verifica-se o primado da análise qualitativa, não obstante se faça menção a 

aspectos quantitativos sempre que os considerámos relevantes. A perceção dominante 

sobre a origem dos Liceus atribui a sua criação aos anseios de uma classe social 

emergente, ávida de se ilustrar, a Burguesia. O primeiro contacto com o tema em 

estudo, fez-nos pensar que esta afirmação devia ser questionada, pelo menos 

parcialmente, ou devidamente complementada. Os Liceus eram o estandarte dos 

liberais, na medida em que constituíam o elemento determinante na formação ou 

transformação das mentalidades. Pretendia-se, sobretudo, criar um novo modelo de 

sociedade e de cidadão, dotado de espírito crítico, politicamente interveniente. Os 

liberais preconizavam a escolarização como condição imprescindível para a criação da 

sociedade industrial, por outro lado a aristocracia pretendia cercear tais veleidades, 

confinando a população à ignorância, uma vez que a frequência escolar colocava em 

risco a estrutura social vigente. 
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Abstract 

 

 

 

This research focuses on the origin of the first Portuguese secondary schools. The study 

period begins in 1836, when the first secondary schools appeared, and ends in 1860, 

when the document entitled the General Regulations, which guides these institutions, 

was drawn up. The methodology used was based on a heuristic perspective between 

History and Archives. The investigation privileged  the assets that can be found  in 

Torre do Tombo, school archives, district libraries and the National Library. The merit, 

this work may have, is a direct result of the consultation of documents, unknown until 

now. The main aim of this data gathering lies in the attempt to both reconstruct and 

understand the historical processes and, at the same time, view them from different 

angles. The research was based on a meticulous articulation between documental 

research and the analytical, casuistic and heuristic treatment, due to the panoply of 

sources consulted. This work led to descriptive approaches, although an interpretative 

concern has prevailed right from the start. Despite placing  emphasis on  the  qualitative 

analysis, quantitative aspects are also mentioned whenever they are relevant. It is 

believed that secondary schools appeared to respond to the desires of an emerging social 

class, eager to become educated – the Bourgeoisie. The first contact with the theme 

made us think that such statement should be questioned, at least partially, or fully 

complemented. Secondary schools were somehow the symbol of the Liberals, as they 

were the decisive factor in the formation or transformation of mentalities. The idea was 

to create a new model of society as well as of citizen, endowed with critical thinking, 

capable of intervening politically. The Liberals advocated schooling as an essential 

condition to the creation of the industrial society. On the other hand, the aristocracy 

wanted to curtail such pretensions, thus confining the population to ignorance, since 

attending school put the existing social structure at risk. 
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“ Portugueses! O passo que acabais de dar para a vossa felicidade futura era neces-

sário e até indispensável e a vossa desgraçada situação plenamente justifica o vosso 

procedimento.   

A mudança que fazemos não ataca as partes estáveis da monarquia. A religião santa 

de nossos pais ganhará mais brilhante esplendor e a melhoria dos costumes, fruto 

também de uma iluminada instrução pública, até hoje por desgraça abandonada, 

fará a nossa felicidade e das idades futuras.” 

 

 

 (MANIFESTO aos PORTUGUESES da JUNTA PROVISIONAL do REINO,  

                                                                                      24 de agosto de 1820) 
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Introdução 

 

I. Objeto de estudo. Delimitação temática 

 

A escolha deste tema cedo se esboçou no nosso espírito. Desde o início do curso de 

Doutoramento acalentávamos a esperança de nos dedicarmos a um assunto com um 

pendor marcadamente histórico, essencialmente por uma propensão de carácter pessoal.  

 

À semelhança de muitos investigadores, o assunto começou a delinear-se mentalmente 

de uma forma algo vaga, adquirindo lentamente contornos mais precisos. Após uma 

hesitação inicial, decidimos que o tema a investigar deveria incidir sobre a criação dos 

primeiros liceus portugueses, debruçando-nos com particular acuidade no período que 

medeia entre 1836 e 1860. 

 

Passos Manuel, mentor da revolução de setembro e Ministro do Reino, cria os primeiros 

liceus em 1836, embora só posteriormente eles venham a ser efetivamente 

implementados. O estudo culmina em 1860, com o regulamento geral dos liceus, 

diploma particularmente importante, na medida em que clarifica situações dúbias 

existentes até à data. 

 

O âmbito da investigação centra-se na origem e implementação da Instrução Secundária 

em Portugal; para tal, alude-se aos primórdios do Ensino Secundário, tentando deslindar 

os seus antecedentes. Há pouco mais de uma década, este tema era ainda tratado de 

forma incipiente, sendo então irrisório o número de publicações sobre o assunto. O 

professor Ruíz Berrio salientava então o escasso número de estudos sobre o ensino 

secundário, considerando-o como um tema aliciante, propício à elaboração de trabalhos 

de grande envergadura
1
. Se outrora tal se verificava, na atualidade, o tema tem merecido 

a atenção dos investigadores. A título de exemplo, refira-se António Nóvoa, que em 

2003 publicou juntamente com Ana Teresa Santa-Clara Liceus de Portugal. Histórias, 

Arquivos, Memórias
2
. 

 

                                                
1 RUÍZ BERRIO, Julio (1994). “La escuela pública” in Jean-Louis Guereña, J. Ruiz Berrio e Alejandro 

Tiana (Eds.), Historia de la Educación  en  la España Contemporânea,Madrid, CIDE, p. 110. 
2 NÓVOA, António; SANTA-CLARA, Ana Teresa (coord.) (2003). Liceus de Portugal. Histórias, 

Arquivos, Memórias. Porto: Edições Asa. 
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A leitura da bibliografia disponível confirmou-me o interesse em nos centrarmos no 

início da Instrução Secundária na primeira metade do século XIX e estabelecer a ligação 

com as forças económicas, sociais e ideológicas da época. Pese embora os estudos 

recentemente publicados sobre alguns dos liceus espalhados pelo país, verifica-se que  a 

história das instituições educativas continua relegada para um lugar de somenos 

importância, dando-se primazia à evolução do curriculum, à formação e desempenho 

dos professores, aos manuais escolares e aos programas de estudos.  

 

Os arquivos das instituições escolares mais antigas constituem um espólio vastíssimo e 

precioso para o investigador. A preservação dos arquivos fica à mercê da vontade dos 

homens; há quem vele pelo acervo cuidadosamente e há quem, numa atitude de incúria, 

não saiba preservar o legado insubstituível que herdou. Os materiais arquivísticos 

constituem um manancial de grande valor epistemológico e memorístico, permitindo o 

desenvolvimento de trabalhos de investigação que trazem a lume, muitas vezes pela 

primeira vez, documentos que são cruciais para a reconstituição e reinterpretação da 

evolução das instituições educativas. 

 

A escolha pendeu sobre dois Liceus, Évora e Aveiro. Diversas razões sopesaram nesta 

opção. O Liceu de Évora enquadra-se numa fase inicial de implementação, na senda do 

Decreto de 17 de novembro de 1836, sendo um dos primeiros cinco Liceus a constituir-

se em Portugal. Refira-se, ainda, que a cidade de Évora possui um longo historial de 

ensino superior, mercê da existência da antiga Universidade de Évora. Havia, por 

conseguinte, uma tradição académica já arreigada nesta região. Um outro motivo subjaz 

a esta esolha, a sua localização geográfica, a sul do país, num meio rural com todas as 

especificidades daí inerentes. Relativamente a este Liceu, a documentação encontra-se 

na Escola André de Gouveia, sua fiel depositária e acérrima defensora. A organização 

era de tal forma meticulosa que me levou, sem sombra de dúvida, a considerar este 

Arquivo como um local de excelência para uma consulta que se pretendia fidedigna. 

 

No que se refere ao Liceu de Aveiro, houve razões de carácter afetivo que ditaram esta 

opção, porquanto a minha formação académica de base, decorreu na Universidade 

sediada nesta cidade. O Liceu de Aveiro surge numa fase mais tardia face ao Liceu de 

Évora, não possui um historial de ensino superior, insere-se num meio de cunho 

citadino e localiza-se no centro do país, revestindo-se de características distintas do 
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Liceu de Évora. Consultei a documentação existente no Arquivo da Escola José 

Estêvão, tendo-me sido facultado o acesso ao seu acervo. Longas horas aí passei, sob 

uma intensa canícula, mas sempre movida por uma centelha que não esmorecia, em prol 

de descortinar documentos originais que me permitissem reconstituir a génese e o 

percurso desta instituição. 

 

Razões de vária ordem nortearam estas escolhas, sempre sob uma égide comum, 

desenvolver um trabalho sério e inovador.  

 

II. Enquadramento histórico – a conjuntura política, económica e educativa de 

Oitocentos 

 

A instrução secundária portuguesa foi profundamente reorganizada na terceira década 

do séc. XIX, através da criação de instituições que surgiram na sequência de uma 

sociedade com novas características. Não obstante, a criação dos liceus, nomeadamente 

a sua organização institucional, a instalação e a implementação dos diversos planos de 

estudo, enfrentaram problemas de grande complexidade até à Reforma de Jaime Moniz 

(1894-1895). 

 

Acalentava-se a esperança de proceder a uma reforma radical que pressupunha um 

combate feroz à ignorância instalada em que jazia a sociedade portuguesa. O atraso que 

minava a quase totalidade dos cidadãos levou alguns liberais a aliarem a ideia de 

liberdade à de desenvolvimento, o que implicava profundas mudanças nas instituições 

de ensino. 

 

Rapidamente se deram conta de que este era o modo de responder aos anseios de uma 

classe emergente da sociedade portuguesa cujo sonho era o progresso económico e 

social, impossível de alcançar sem o alicerce cultural. 

 

A Burguesia surgia, assim, em todo o seu esplendor, cônscia de que a reforma estrutural 

da sociedade portuguesa seria eficaz através da instrução, sobretudo a secundária, para 

formar a classe política dirigente que levaria Portugal a ombrear com outros países 

europeus. Na sua génese, este era o projeto pedagógico dos revolucionários vintistas. 

Neste sentido, urgia criar instituições destinadas à grande massa dos cidadãos, capazes 
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de lhes proporcionar a formação científica e técnica imprescindível numa sociedade 

moderna. 

 

O espírito que subjaz à criação dos liceus levou a que o legislador do Decreto de 17 de 

novembro de 1836 forjasse um sistema institucional análogo a todo o país, tornando a 

instrução “um instrumento ao serviço da igualdade social”
3
.  

 

Os liberais do séc. XIX acreditavam veementemente que o desenvolvimento literário e 

científico da sociedade portuguesa seria o garante da prosperidade nacional. Em 1823, 

Mouzinho de Albuquerque pugna pela defesa deste ideal e critica a ignorância em que 

jaz o povo português. Para este insigne estadista, a criação e difusão do ensino público 

dariam lugar a uma melhoria generalizada da vida dos portugueses
4
.   

 

Quando ocorreu a primeira Revolução Liberal, em 1820, estava ainda em 

funcionamento o sistema de aulas secundárias oficiais criado pelo Marquês de Pombal 

(Gramática Latina, Língua Grega, Retórica e Filosofia). Contudo, era diminuta a sua 

frequência, pois algumas não funcionavam devido à ausência de alunos e, na sua 

maioria, segundo atestam relatos da época, o aproveitamento era escasso. 

 

Instalada a Monarquia Constitucional, auguravam-se mudanças estruturais na sociedade 

portuguesa; não obstante, durante o período referido, a Instrução Pública não constituiu 

um dos setores privilegiados a reformar. 

 

O Projecto das Bases da Constituição Portuguesa de 8 de janeiro de 1821, na secção 

designada “Da Nação Portuguesa, sua Religião, Governo e Dinastia” alvitra a 

elaboração de “um plano uniforme e regular de educação e instrução pública, que seja 

comum a todos os cidadãos”; esta sugestão leva a Comissão de Instrução Pública das 

                                                
3 FERNANDES, António Manuel de Sousa (1992). A Centralização Burocrática do Ensino Secundário. 

Evolução do Sistema Educativo Português durante os períodos Liberal e Republicano (1836-1926). 

Dissertação de Doutoramento, (policopiada) Universidade do Minho, vol. I,  p. 28.   
4 ALBUQUERQUE, Luís Mouzinho de (1989). “Ideias sobre o estabelecimento da Instrução Pública 

dedicada à Nação Portuguesa e offerecida a seus representantes”, publicada em Paris em 1823, no exílio. 

In Reformas de Ensino em Portugal(1835-1869), Tomo I, vol. I, Lisboa, Ministério da Educação, pp. 7-9. 
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Cortes à elaboração de um relatório, o qual constata o declínio em que jaziam os estudos 

maiores e menores do Reino
5
. 

  

Em setembro de 1822, após a aprovação da Constituição, o presidente das Cortes 

pronunciava-se sobre os aspetos da administração pública que careciam de rápida 

reforma, entre eles figurava a instrução nacional. Por seu turno, o ministro do Reino, no 

seu relatório anual, aludia ao atraso que minava a instrução nacional e ao 

desajustamento entre esta realidade confrangedora e as legítimas expectativas 

subjacentes à Revolução que preconizavam uma instrução esclarecida, moderna, capaz 

de rivalizar com as mais evoluídas sociedades europeias da época.  

 

Clama a “instituição de escolas úteis, e a direcção dos estudos e costumes públicos, 

porque sente necessidade de homens hábeis para os empregos, de multiplicar, ou 

aproveitar os recursos nacionais e, finalmente, de obstar ao progresso da 

desmoralização, que sendo em última análise filha da ignorância deve ser atacada na sua 

origem”. Sugere ainda “a reunião das ciências e belas-artes debaixo de um plano 

conveniente” e a criação de “escolas de economia política e rural, de agricultura e 

botânica, de metalurgia, e de química aplicada às artes”. Subjaz a estas palavras, o 

nítido propósito de proceder a medidas adequadas à formação técnico-profissional, 

capaz de acompanhar as reformas políticas
6
.  

 

Não obstante, devido à adversa conjuntura política e financeira, ficaram goradas estas 

louváveis intenções. Até 1835, o ensino oficial não progrediu, contrariamente a outros 

setores da administração
7
. 

 

O Governo constituído após a Revolução Setembrista iniciou, desde logo, a 

promulgação das leis, abarcando um vasto conjunto de reformas de índole jurídica, 

administrativa, social, económica e educativa. A Instrução estava sob a alçada do 

Ministério do Reino que procedeu a reformas estruturais de todo o sistema educativo. 

  

                                                
5 Sessão de 28.3.1821, Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, vol. I, 1821, 

pp. 435-436. 
6 Diário das Cortes da Nação Portuguesa, 2ª Legislatura, Tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1823, pp. 

322-223. 
7 Projecto de Lei Orgânica da Instrução Primária, n.º 178 (encontra-se no Arquivo Histórico-Parlamentar 

da Assembleia da República, documentação alusiva à Câmara dos Deputados, caixa 132-VI, capa 14). 
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Procedeu-se a uma reforma do Ensino Secundário, designação inédita até à data, sendo 

promulgado o Decreto de 17 de novembro de 1836. 

 

Deve-se a Passos Manuel, insigne estadista e mentor da Revolução de Setembro, a 

criação dos liceus em Portugal. Este Decreto consiste no primeiro plano de estudos 

secundários devidamente sistematizado, congregando aspetos de índole pedagógica, 

administrativa e curricular. 

 

Doravante, as cadeiras anexas seriam substituídas por 18 liceus nacionais, na metrópole, 

sediados em todas as capitais de distrito e quatro nas Ilhas Adjacentes. Todavia, 

permite-se que, em cada uma das sedes das antigas comarcas, seja criada uma cadeira de 

Gramática Portuguesa e Latina. Em boa verdade, esta cadeira limitava-se a ser uma 

mera continuação das aulas pombalinas de Latim. 

 

O objetivo que subjaz à criação do ensino liceal consiste numa preparação básica e 

essencial para cursar estudos superiores. Pretendia, igualmente, transmitir 

conhecimentos técnicos e científicos necessários “aos usos da vida no estado actual das 

sociedades”, dirigidos às “grandes massas de cidadãos” que não tivessem possibilidade 

de singrar no ensino superior. Este inovador sistema educativo não tinha “em vista 

somente a educação das classes abastadas, ou daquelas que se destinam às profissões 

liberarias”, mas também “difundir a instrução e proporcioná-la às classes agrícolas, 

fabris e comerciantes das províncias, pela mor parte pobres, sem meios nem tempo para 

deixar suas ocupações, ou mandar seus filhos a longas distâncias”
8
. 

 

Segundo este novo modelo de ensino, a Instrução Secundária não se confinava às 

cadeiras de Latim, Grego, Retórica ou Aritmética; pretendia distanciar-se das disciplinas 

de “erudição estéril” e privilegiar a formação científica, através do ensino de matérias 

escolares que permitissem “o aperfeiçoamento das artes e o progresso da civilização 

material do País”
9
. 

 

                                                
8 Documento de 24 de maio de 1839 sobre a criação de um liceu no distrito de Castelo Branco (Arquivo 

Histórico Parlamentar da Assembleia da República, documentação alusiva à Câmara dos Deputados, 

caixa 132-VI, capa 14). 
9 Preâmbulo do Decreto de 17 de novembro de 1836. 
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O Programa de Estudos integrava dez disciplinas com um pendor marcadamente 

especializado, cujo objetivo era preparar os alunos para a vida profissional. Neste 

sentido, surgem as cadeiras de Princípios de Física, de Química e de Mecânica Aplicada 

às Artes e Ofícios; Princípios de História Natural dos Três Reinos da Natureza 

Aplicados às Artes e Ofícios; Princípios de Economia Política, de Administração 

Pública e de Comércio; Língua Francesa e Inglesa e suas Gramáticas. Dá-se primazia 

aos estudos matemáticos, com a cadeira de Aritmética e Álgebra, Geometria, 

Trigonometria e Desenho. 

 

Os estudos da Língua Portuguesa, iniciados no ensino primário, prosseguem com a 

cadeira de Gramática Portuguesa e Latina, Clássicos Portugueses e Latinos. Não 

obstante, não se descuram os interesses dos alunos que pretendem cursar estudos 

superiores ou seguir a carreira eclesiástica, porquanto continuaram a leccionar-se as 

cadeiras de Ideologia, Gramática Geral e Lógica, Moral Universal, Oratória, Poética e 

Literatura Clássica, sobretudo a Portuguesa, Geografia, Cronologia e História. 

 

Este projeto inovador enfermava de um problema, pois não se definiu com exatidão 

como seriam distribuídas as disciplinas, nem a sequência que teriam ao longo do ensino 

liceal. Há questões de vária ordem e de suma importância que não são contempladas 

neste Decreto, nomeadamente a duração do curso liceal e o número de aulas que cada 

aluno pode frequentar anualmente. A organização das disciplinas, os programas, os 

métodos pedagógicos, a seleção e coordenação dos compêndios, a disciplina escolar, 

são relegadas para um plano de somenos importância, permanecendo ambíguos. 

 

O projeto de dotar o ensino liceal de um cunho iminentemente prático não passou de 

uma vã quimera. Em 1840, um deputado lamentava a falta de formação adequada de 

muitos jovens que viam assim ser cerceadas as legítimas expectativas que tinham 

acalentado após a publicação das Reformas de Passos Manuel: “Para os ricos 

proprietários, para os negociantes de grosso trato, e ainda para os grandes fabricantes “ 

tinham sido criadas aulas “ acomodadas às necessidades das suas respectivas 

profissões”, enquanto “as importantes classes de lavradores, artistas e fabricantes, e a de 



 

8 

 

negociantes menores” cingiam-se aos parcos conhecimentos adquiridos nas escolas de 

primeiras letras levando a: “não haver ensino acomodado às suas indústrias”
10

. 

 

No período que medeia entre 1837 e 1844 vivem-se momentos politicamente 

conturbados, dada a profunda instabilidade política e a débil conjuntura económica que 

mina o país. Este entrave explica a preservação das tradicionais aulas de Filosofia e 

Moral, Retórica e Latim. Todavia, em fins de 1843, estão já estabelecidos os liceus de 

Lisboa, Coimbra, Porto e Évora
11

. 

 

Em julho de 1844, surge o liceu de Braga. Refira-se que os liceus já existentes e  as 

aulas de ensino secundário dispersas pelo país, continuam a ter um reduzido número de 

alunos. As entidades oficiais alegam que o grande problema reside na falta de objetivos 

práticos do ensino liceal e na frequência do ensino privado que continua a ser 

privilegiado por aqueles que irão frequentar a Universidade, pois o chamado “ensino 

livre” (designação habitual na época) era mais permissivo. 

 

Um outro momento particularmente marcante surge durante o Governo de Costa Cabral. 

O Decreto de 20 de setembro de 1844 considera que o objectivo primordial do ensino 

dos liceus deverá consistir na preparação para o acesso ao ensino superior e à carreira 

eclesiástica, bem como formar aqueles que viriam a desempenhar cargos públicos. À 

semelhança das épocas anteriores, deverá manter-se um liceu em cada capital de distrito 

e serão criadas cadeiras de Latim nas 120 povoações mais representativas e cursos 

bienais de Aritmética e Geometria, com aplicação à Indústria, e de Filosofia Racional e 

Moral e princípios de Direito Natural. Assim, as localidades com mais densidade 

populacional iriam usufruir de cadeiras anexas, administrativamente dependentes dos 

liceus. O curso liceal iria, doravante, cingir-se a seis cadeiras de pendor clássico, na sua 

maioria ligadas às Humanidades. As disciplinas científicas passavam a ser facultativas. 

Ficaria à mercê do Governo e das necessidades locais, a implementação das seguintes 

cadeiras: Introdução à História Natural dos Três Reinos, com as suas habituais 

aplicações à Indústria e Noções Gerais de Física; Economia Industrial e Escrituração; 

Química Aplicada às Artes; Agricultura e Economia Rural; Mecânico Industrial; 

                                                
10 Sessão de 17 de janeiro de 1840, Diário da Câmara dos Deputados, vol. I, janeiro de 1840, pp. 39-45. 
11 Relatório do Conselho Geral Director do Ensino Primário e Secundário, alusivo ao ano de 1842-1843, 

de 12 de dezembro de 1843. 
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Línguas Francesa e Inglesa e, finalmente, Música. O diploma de Costa Cabral, à 

semelhança dos anteriores, continuava a não mencionar a duração do curso liceal, nem a 

distribuição das cadeiras consoante os anos. Refere, somente, que nos liceus maiores de 

Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e Évora, haveria um professor incumbido de cada 

cadeira. Por seu turno, nos liceus de província, as seis cadeiras obrigatórias seriam 

atribuídas a três professores. Um ficaria responsável pelo ensino da Gramática 

Portuguesa e Latina e de Latinidade; a outro seria atribuído o magistério das cadeiras de 

Aritmética e Geometria, bem como de Filosofia Racional e Moral. Por fim, havia um 

professor que iria lecionar Oratória e Poética, bem como História e Geografia. 

 

Esta lei de 20 de setembro de 1844 visa uniformizar para todos os liceus os programas e 

métodos de ensino, a disciplina escolar, as condições de admissão e as habilitações dos 

professores. Verifica-se, por conseguinte, uma drástica alteração comparativamente à 

Reforma de Passos Manuel que preconizava a autonomia dos liceus, permitindo-lhes 

elaborar os seus próprios regulamentos e dinâmica interna, seguindo um princípio de 

descentralização pedagógica. 

 

Em 1849, estão estabelecidos todos os liceus previstos para o Continente, exceto o de 

Viana do Castelo. Na metrópole, funcionam 100 cadeiras liceais e 83 cadeiras anexas. 

Destas últimas, 80 eram de Gramática Portuguesa e Latina. Todavia, o Conselho 

Superior de Instrução Pública está ciente de que persistem aspetos que urge erradicar, a 

breve trecho. Neste sentido, aponta como de capital urgência adotar os mesmos 

compêndios para todos os liceus; os estudos deveriam abranger as disciplinas que 

ministrassem as ciências industriais, pese embora se conservassem as aulas clássicas já 

existentes; definir a sequência dos estudos e melhorar os métodos de ensino; proibir, 

liminarmente, os professores oficiais de ensinarem no ensino particular e coagir os 

professores particulares a apresentarem, no início e no fim do ano académico, uma lista 

dos alunos inscritos
12

. 

 

Em 1850-1851, verifica-se uma melhoria significativa na implementação definitiva dos 

Liceus. No ano anterior, somente cinco estavam a funcionar em edifícios pertencentes a 

instituições oficiais, mas nesse ano, faltava transferir para edifícios públicos condignos, 

                                                
12 Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública, alusivo ao ano de 1850-1851, O Instituto, 

dezembro de 1855 e janeiro de 1856. 



 

10 

 

os Liceus de Aveiro, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real. Entre eles, Lisboa, Coimbra 

e Braga granjeiam a maior fama entre os demais, não obstante continue a ser reduzida a 

sua frequência. O facilitismo que preside ao ingresso no ensino superior e religioso 

persiste, pois bastava um simples comprovativo de frequência nas escolas privadas para 

lhes estarem franqueadas as portas. As aulas públicas que se pautavam pelo rigor e 

exigência acabavam, por este motivo, por serem seriamente penalizadas
13

. 

 

A tão almejada estabilidade política surge a partir de 1851, com a Regeneração. 

Verifica-se a existência de um liceu em cada uma das capitais dos distritos 

administrativos do Continente e quatro nas Ilhas. Contudo, ainda em 1859-1860, 

continuam sem solução algumas questões prementes para a instrução secundária que se 

arrastavam há longos anos. Estas foram consideradas prioritárias, nomeadamente a 

criação de um Regulamento Geral dos Liceus, a escolha de compêndios iguais, a 

organização das disciplinas segundo um critério específico, o ensino da Língua Francesa 

e a adoção de medidas que erradicassem definitivamente o abuso do ensino particular 

lecionado por professores oficiais. 

 

O espírito reformador setembrista que preconizava um ensino de cariz prático, 

vocacionado para uma nova sociedade, sofrera um revés considerável com a Reforma 

de Costa Cabral. O ensino não se coaduna com as necessidades emergentes que clamam 

por uma formação técnica. As vozes críticas não tardam em se fazer ouvir, como se 

depreende da crítica de uma revista pedagógica: “O negociante, ou abastado 

proprietário, que emprega as máquinas a vapor, cujo serviço o enriquece, não tem a 

mais pequena ideia da causa de tão extraordinários efeitos. O alto funcionário, que lê 

uma participação oficial comunicada pelo telégrafo eléctrico, ignora completamente a 

natureza deste agente. Discutem, finalmente, famosos antropologistas sobre os instintos, 

faculdades e sensibilidade humana; mas ignoram as leis da organização, a importância 

do sistema nervoso e as suas iminentes funções”
14

. 

 

O ano de 1860 foi particularmente importante, na medida em que muitas questões que 

se arrastavam há longos anos foram, finalmente, solucionadas. Volvidos vinte anos 

                                                
13 Relatório do Ministério do Reino; documento apresentado nas Câmaras Legislativas, em 30 de março 

de 1849; (Arquivo Histórico-Parlamentar, documentos alusivos à Câmara dos Deputados, caixa 146-V). 
14 GERALDES, A.A. (1854). “Instrução Pública”. Revista Académica, vol. II, n.º 2, janeiro de 1854,       

p. 28. 
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sobre a criação do ensino secundário liceal, uniformizavam-se, por fim, os compêndios 

através do decreto de 31 de janeiro e estabelecia-se o Regulamento Geral dos Liceus, 

promulgado a 10 de abril por Fontes Pereira de Melo. Este documento divide os liceus 

em estabelecimentos de 1ª e de 2ª classes, sendo banidas as designações de liceus 

maiores e de província. Define-se a duração de cinco anos para o curso geral dos liceus, 

indicando-se as matérias a lecionar em cada ano. Os estudos têm como objetivo 

primordial “promover o progressivo desenvolvimento das faculdades do espírito dos 

alunos que cursam os liceus, dando-lhes ao mesmo tempo sólidos conhecimentos em 

letras e ciências”
15

. 

 

O Regulamento de 1860 estipula a obrigatoriedade dos horários e da distribuição das 

matérias ser análoga em todos os liceus. Este documento profere uma acesa crítica ao 

uso exclusivo da memória, considerando-o “um mal profundo”. Aconselha-se, com 

veemência, uma mudança nos métodos pedagógicos de modo a: “proporcionar a 

instrução ao desenvolvimento das faculdades; conservar, por meio de repetições 

sucessivas, no espírito dos alunos os conhecimentos adquiridos; variar os estudos, para 

não cansar a atenção, mas sem que essa variedade produza a confusão, que as 

faculdades em exercício se cansem desigualmente; fazer, por uma transição gradual, 

passagem dos estudos que exigem só o emprego da memória para aqueles que carecem 

do desenvolvimento completo da razão”
16

. 

 

A memorização era uma chaga que impossibilitava o desenvolvimento do espírito 

crítico. Pretendia-se criar cidadãos conscientes, promotores de uma sociedade moderna, 

capaz de se igualar às restantes sociedades europeias. Não obstante, tal não era possível, 

recorrendo a este método obsoleto de ensinar que privilegia apenas a memorização. 

 

A população escolar espelhava as classes sociais a quem os liceus se dirigiam. Os 

liberais acalentaram a esperança da instrução secundária ser acessível a quase todos os 

cidadãos, para os tornar esclarecidos política e intelectualmente. Todavia, este projeto 

não passou de uma vã quimera, porquanto a instrução secundária não estava ao alcance 

de todos. Em boa verdade, só as classes abastadas podiam proporcionar aos filhos os 

estudos nas grandes cidades, únicos baluartes da instrução secundária. Num país 

                                                
15 Consulta do Conselho Geral de Instrução Pública, de 11 de outubro de 1860. 
16 Regulamento Geral dos Liceus. 
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predominantemente agrícola, com técnicas obsoletas, com uma indústria ainda muito 

incipiente, as famílias viam-se na necessidade de manter os filhos junto de si, por serem 

o esteio do árduo trabalho agrícola. 

 

Não obstante, os grandes proprietários rurais, os comerciantes endinheirados, os 

políticos, os militares de alta patente, consideravam os liceus como meio privilegiado 

para a formação profissional dos filhos. Tratava-se de um momento crucial nas suas 

vidas, pois seriam eles os futuros dirigentes do país, os quadros da administração 

pública, os mentores do comércio e da indústria. O progresso há tanto acalentado pelos 

liberais para o futuro do país, dependia inteiramente de se constituir uma classe média 

forte, instruída, dotada de espírito crítico, que se tornasse o alicerce político, social e 

económico. Pretendia-se, assim, criar um ensino para elites. 

 

A ignorância arreigada na sociedade portuguesa desde há séculos tinha de ser 

combatida, em nome da nova ordem social que se pretendia alcançar. Alguns liberais 

estavam plenamente cientes que era imperioso aliar a ideia de liberdade à de 

desenvolvimento, o que pressupunha profundas transformações nas instituições de 

ensino. Este processo era decisivo para satisfazer as ambições de uma classe social 

emergente, pujante graças ao poderio económico, a Burguesia. Esta classe social 

pretendia operar uma reforma estrutural na sociedade portuguesa através da instrução, 

sobretudo a secundária, para formar os futuros dirigentes que levariam Portugal a 

ombrear com os outros países europeus. 

 

Este desafio só se poderia cumprir numa sociedade cuja mentalidade se tivesse 

modernizado, sob o ponto de vista cultural e político. Os revolucionários vintistas 

conceberam este ousado projeto pedagógico, imbuídos das mais louváveis intenções. 

Esta transformação tão profunda da sociedade exigia que se criassem instituições 

vocacionadas para a grande massa dos cidadãos, proporcionando-lhes a formação 

científica e técnica imprescindível para a aplicação aos usos da vida, consentânea com 

as sociedades modernas.  

 

Sob a égide de José Alexandre de Campos elabora-se o diploma sobre a instrução 

secundária que viria a ser promulgado em 17 de novembro de 1836. Pretendia-se, 
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sobretudo, fazer progredir a sociedade portuguesa, elevando-a aos sistemas europeus 

mais modernos, conquanto se preservassem os hábitos de índole moral incólumes. 

 

A criação dos liceus muda profundamente o país, tal como refere Rodrigues Lapa: “este 

Decreto é um efeito da europeização da cultura entre nós, pois a geração liberal tinha 

aprendido no exílio o que mais convinha ao nosso país em matéria pedagógica”
17

. 

 

À elaboração do Decreto de 17 de novembro de 1836 estava subjacente a preocupação 

de preparar cultural e cientificamente as grandes massas dos cidadãos, sendo este: “o 

primeiro protesto oficial contra a instrução secundária exclusivamente clássica e formal 

onde se aprendiam somente as humanidades e também a primeira tentativa para orientar 

num sentido científico e utilitário, de modo a habilitá-la a satisfazer as necessidades 

humanas de uma economia onde o comércio e as manufacturas começavam a ganhar 

uma relativa importância”
18

. 

 

Os Liceus facultavam, iminentemente, uma formação clássica, mas também não 

descuravam a parte técnica, preparando os alunos para saídas profissionais ligadas ao 

comércio e à indústria. 

 

Um número avultado de alunos pretendia singrar na vida religiosa e, por este motivo, 

em todos os liceus funcionava uma classe de Estudos Eclesiásticos. Os futuros 

sacerdotes eram coagidos a frequentar a totalidade das disciplinas do Plano Curricular 

dos Liceus, mas também as disciplinas específicas do “ministério paroquial”
19

.  

 

Os párocos desempenhavam um papel crucial na educação do povo e, até então, eram 

admitidos nos Seminários sem a devida preparação. Doravante, aumentou-se o grau de 

exigência na sua preparação, o que explica o facto de fazerem exames nos liceus e de se 

prepararem segundo o mesmo currículo exigido aos restantes alunos. 

 

                                                
17 LAPA, Rodrigues (1937). “A criação dos liceus na Reforma de Passos Manuel”, artigo transcrito do n.º 

125 de “O Diabo”, Labor, n.º 78, janeiro de 1937, p. 334. 
18 VALENTE, Vasco Pulido (1973). O Estado Liberal e o Ensino. Os Liceus Portugueses (1834-1930), 

Lisboa, Gabinete de Investigações Sociais, pp. 35-36. 
19 CARVALHO, Rómulo de (1986). História do Ensino em Portugal desde a Fundação da 

Nacionalidade até ao fim do regime de Salazar – Caetano, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,        

p. 565;  
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Coabitavam muitas vezes, dado que um grande número de liceus se instalou em antigos 

Seminários levando certos autores a tecerem curiosos comentários, com um certo 

exagero de permeio: “não há no paiz seminario algum localisado em terra que não seja 

ao mesmo tempo sede de lyceu”
20

.  

 

Durante o séc. XIX, as entidades oficiais adaptaram edifícios conventuais para aí 

instalar os liceus, apesar dos reformadores setembristas terem a intenção de instalar os 

liceus nacionais nas capitais de distrito em casa própria custeada pelo Estado. Não 

obstante, o estado económico do país beirava a penúria o que inviabilizou este projeto, 

pois “o Tesouro tinha chegado ao último apuro e o Governo fazia a mais severa 

economia”
21

. 

 

Apesar destes contratempos, os liceus foram-se instalando gradualmente, pois impunha-

se garantir as condições necessárias à preservação dum governo de pendor democrático, 

sustentado por uma classe média de feição burguesa que acreditava veementemente no 

progresso e em conduzir a sociedade portuguesa ao nível das sociedades europeias onde 

a civilização material propiciava fontes de riqueza e de bem-estar.  

 

Apesar das enormes dificuldades em instalar os liceus seguindo a legislação 

setembrista, alguns dos seus principais objetivos foram sendo gradualmente cumpridos. 

O Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e Secundário, entidade incumbida de 

implementar o Decreto de 17 de novembro de 1836, fez constar no seu Relatório de 31 

de janeiro de 1840: “ainda que achasse o plano que nele se continha, mui superior às 

forças e necessidade da nação, tanto pelo número de 18 liceus, como se compunham. 

Cuidou, contudo, de cumprir imediatamente a obrigação que tinha de o executar”
22

. 

 

Mau grado as louváveis intenções de quem engendrou este documento, havia entraves 

de natureza diversa devido às dificuldades económicas que grassavam no país: ausência 

de edifícios adequados; transição de professores do ensino secundário para o primário o 

                                                
20 “O Ensino Secundário dos Seminários”, Revista dos Lyceus, I Ano, 3º trimestre, fevereiro, 1892, n.º 9, 

p. 404. 
21 Relatório do Conselho Geral Director do Ensino Primário e Secundário relativo à organização dos 

liceus nacionais,  de 31 de Janeiro de 1840, transcrito por Áurea Adão, A Criação e Instalação dos 

Primeiros Liceus Portugueses, p. 258. 
22 Relatório do Conselho Geral Director do Ensino Primário e Secundário relativo à organização dos 

liceus nacionais, de 31 de janeiro de 1840, transcrito por Áurea Adão de um documento manuscrito 

existente no Arquivo da Câmara dos Deputados, caixa 143, cf. Adão, Áurea, ob. cit, p. 258 e ss.  
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que ocasionou acesos conflitos; um número exíguo de empregados; conflitos entre as 

Câmaras e as gentes locais que persistiam em manter as famigeradas cadeiras de Latim. 

A débil situação financeira do país não permitiu que se abrissem de imediato todos os 

liceus inicialmente previstos; as leis orçamentais foram, gradualmente, diminuindo o 

número de liceus a instalar, segundo as possibilidades económicas do momento
23

. 

 

A Portaria de 18 de novembro de 1839 descreve de forma elucidativa as dúvidas que 

perpassam pelo espírito dos governantes acerca do estabelecimento dos liceus. Apesar 

destes legítimos receios que pairavam, o parecer n.º 155 da Comissão de Instrução 

Pública manda proceder: “à organização dos Lyceus, sem embargo dos obstáculos e 

inconveniente que se haviam ponderado”
24

. 

 

O primeiro liceu a ser instalado foi o Liceu Nacional de Coimbra que substituiu o 

Colégio das Artes e passou a integrar uma secção da Universidade, segundo o art. 43º 

do Decreto de 17 de novembro de 1836. Até 1844, para além deste liceu, estavam 

criados os liceus de Lisboa, Porto, Évora e Braga. 

 

Em 1846-1847, já tinham sido estabelecidos o Liceu de Coimbra, de Lisboa (com as 

suas três secções), do Porto, Évora e Braga. Dava-se, assim, cumprimento à proposta de 

1843, em que se dava primazia aos liceus de 1º grau. Estes deviam ser instituídos em 

primeira instância, sendo relegados para um lugar de somenos importância, os liceus de 

2º grau
25

. 

 

Nos distritos insulares existia um liceu em cada capital de distrito. Os liceus das outras 

capitais de distrito ainda não estavam instalados de forma regular, neste ano letivo de 

1846-1847, devido à ausência de verbas e de instalações. Todavia, segundo o relatório 

do ano letivo de 1847-1848, estavam já instalados os liceus de Santarém, Viseu, Angra 

do Heroísmo e Funchal. Na expectativa de lhes serem concedidos edifícios para 

iniciarem o magistério estavam os liceus de Leiria, Castelo Branco e Portalegre
26

. 

 

                                                
23 ADÃO, Áurea. ob. cit, p. 57 e ss. 
24 Diário do Governo, n.º204 de 1839. 
25 “Instrução Pública e a Proposta de Lei de 4 de Março de 1843”, p. 9. 
26 Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública relativo ao ano 1847-1848, O Instituto, vol. III, 

n.º 16, de 1 de outubro de 1854, pp. 161-164. 
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Uma chaga persistia em minar estes primeiros anos de implementação dos Liceus, pois 

continuava a verificar-se a falta de edifícios públicos para a colocação de escolas, quer 

primárias, quer secundárias. O Conselho Superior de Instrução Pública receava a 

influência nefasta que tal situação pudesse exercer nos alunos, pois o ensino era 

ministrado nas casas particulares dos professores longe de qualquer vigilância das 

instâncias superiores. 

 

No ano letivo de 1848-1849 estavam estabelecidos e a funcionar todos os Liceus, 

excepto o de Viana do Castelo. Foram instalados em edifícios públicos, menos Aveiro, 

Castelo Branco, Beja, Guarda e Vila Real. Nesse ano académico, o Liceu do Funchal foi 

elevado à categoria de Liceu do 1º grau, estando a funcionar com toda a normalidade, 

bem como os Liceus das outras Ilhas
27

. 

 

Estavam, finalmente, criados todos os Liceus, mas dificuldades de vária ordem 

cerceavam o seu êxito. A frequência era reduzida, estando o público-alvo confinado a 

uma classe média abastada, ávida de se ilustrar. 

 

As cadeiras de Latim prevaleciam nas povoações centrais. O Conselho Superior de 

Instrução Pública pretendia criar ainda mais algumas, segundo o previsto no Decreto de 

20 de setembro de 1844, que alvitrava a possibilidade de instituir cadeiras de Latim fora 

dos liceus, nas 120 povoações maiores que se situassem longe das capitais de distrito. 

Esta decisão vinha satisfazer as necessidades das famílias das aldeias que possuíam 

algum desafogo económico e que destinavam os filhos à vida eclesiástica.    

 

III. O Liceu – origem do termo 

 

A origem da palavra “Liceu” remonta a tempos longínquos, à Grécia antiga dos séculos 

V e VI a.c.. Na cidade de Atenas foram criados dois verdadeiros ícones do 

conhecimento: a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. O local escolhido 

situava-se nas cercanias de uns jardins votados a Apolo Likeios, o que explica o termo 

“Liceu”; este tem origem no grego “Lykeion” e no latim “lyceum”. De manhã, o ensino 

dirigia-se aos iniciados e revestia-se de uma índole teórico-esotérica. De tarde, o mestre 

                                                
27 Relatório do Conselho Superior de Instrução Pública relativo ao ano de 1848-1849, O Instituto, vol. 

III, n.º 22, de 15 de fevereiro de 1855, pp. 281-283. 
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dirigia-se a um público mais vasto e o ensino era genérico. O método adoptado era “sui 

generis”, pois Aristóteles pensa e expressa os seus pensamentos, enquanto deambula 

pelos caminhos. O “peripatos” era o alpendre do edifício que permitia o passeio ao ar 

livre, dando origem ao termo “peripatéticos” que designa os discípulos de Aristóteles. 

 

O Liceu aristotélico não se cinge ao ensino de assuntos de foro diverso, mas caracteriza-

se por ser um local de profunda investigação, em prol do saber. Lá, desenvolvem-se 

pesquisas nos domínios dos fenómenos físicos e metafísicos. Paulatinamente, a 

Filosofia separou-se das ciências particulares. Aristóteles designava como primeira 

filosofia, o estudo do Ser em geral, da Ontologia e Metafísica e considerava como 

“filosofias” particulares as diversas ciências, Matemática, Física e Astronomia
28

. 

 

O ensino dirigia-se a jovens entre os treze e os vinte anos de idade; as disciplinas 

ministradas eram a Oratória, a Poesia, História, Filosofia, Política e Ciências Naturais. 

Não obstante a primazia dada a estas matérias, não se descuravam as questões de ética. 

 

Após a morte de Aristóteles, o liceu ficou sob a alçada de Teofrasto e de muitos outros 

discípulos que chegaram a granjear o estatuto de mestres. Todavia, em 529, as escolas 

filosóficas de Atenas sofreram um duro revés, mercê do Imperador Justiniano que 

ordenou o seu encerramento. A longevidade destas escolas é assinalável, pois 

sobreviveram praticamente incólumes, durante aproximadamente novecentos anos. 

 

O termo “liceu” viria a ser utilizado em Portugal apenas no séc. XIX, na senda da 

Reforma de Instrução Secundária, protagonizada por Passos Manuel, um dos vultos 

mais emblemáticos da Revolução Setembrista de 1836. 

 

A revolução liberal remonta a 1820. Nessa época, encontrava-se ainda em 

funcionamento um sistema de aulas secundárias oficiais, criado pelo Marquês de 

Pombal. As disciplinas ministradas eram de pendor marcadamente humanístico, desde o 

ensino da Gramática Latina, Língua Grega e Retórica e ainda a Filosofia. A frequência 

destas aulas era irrisória, bem como o aproveitamento. A Monarquia Constitucional não 

contemplou, numa fase inicial, a Instrução Pública como um assunto prioritário. Não 

                                                
28 LARROYO, F. (1974). História Geral da Pedagogia, Ed. Mestre Jou, São Paulo, vol. I, pp. 184-185. 
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obstante, a Comissão de Instrução Pública das Cortes procedeu à elaboração de um 

relatório onde se relata o estado de abandono em que jaziam os estudos maiores e 

menores do Reino
29

. Só após a aprovação da Constituição em setembro de 1822, o 

presidente das Cortes refere os aspetos da administração pública que urgia mudar, nos 

quais se inclui a necessidade de reorganizar o ensino. 

 

O Ministro do Reino, aquando da apresentação do seu relatório anual, frisa o atraso da 

instrução, comprometida por uma estrutura obsoleta e profundamente desajustada a uma 

nova realidade criada pela Revolução Liberal de 1820. Constata que em Portugal 

continuavam a pulular os juristas e teólogos, em detrimento da Administração e das 

Finanças Públicas, setor onde rareavam pessoas devidamente habilitadas
30

. 

 

A conjuntura financeira e política manteve-se adversa até 1835, cerceando a 

implementação de medidas que promovessem o ensino oficial, não obstante se terem 

verificado alguns progressos noutros setores da Administração
31

. A 3 de março de 1836, 

a Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados apresentou um esboço da 

reforma do ensino primário, classificando-o como “uma dívida nacional […] o maior 

elemento de liberdade […] e a porta de tudo”. Alude ainda ao atraso da instrução 

secundária considerando-a uma “parte interessantíssima da instrução pública de que 

dependem inteiramente os bons resultados da instrução superior, antiquados em parte, 

substituída noutra pela estéril metafísica das escolas”
32

. 

 

Esta visível preocupação consubstanciou-se na elaboração de um Projeto de Lei 

correspondente ao ensino secundário. Malograram-se ambos os projetos, porque a 

legislatura terminou em julho e em setembro irrompeu uma Revolução. 

 

Imbuído de um forte espírito reformador, o Governo constituído na senda da Reforma 

de 1836 procede, desde logo, a um vasto leque de reformas políticas, jurídicas, 

económicas, sociais e educativas. Relativamente à Instrução, sob a alçada do Ministério 

                                                
29 Sessão de 28 de março de 1821, Diário das Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, vol. 

I, 1821, pp. 435-436. 
30 Diário das Cortes da Nação Portuguesa, 2ª Legislatura, Tomo I, Lisboa, Imprensa Nacional, 1823, pp. 

322-323. 
31 Projecto de Lei Orgânica da Instrução Primária, n.º 178 (existente no Arquivo Histórico-Parlamentar da 

Assembleia da República, documentação alusiva à Câmara dos Deputados, caixa 132-VI, capa 14). 
32 Ibidem. 
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do Reino, as modificações abarcavam todo o sistema educativo. A 17 de novembro de 

1836 é publicada nova legislação que implementa profundas mudanças no ensino 

secundário. As aulas que se encontravam dispersas por todo o país, congregam-se em 18 

liceus nacionais, no Continente, em todas as capitais de distrito e quatro nas Ilhas. Sem 

cortar com as escolas anexas, profundamente arreigadas no país, permite-se a criação de 

uma cadeira de Gramática Portuguesa e Latina, correspondendo a uma mera 

continuidade das aulas pombalinas de Latim. 

 

A singularidade do diploma de Passos Manuel consiste na criação de um novo tipo de 

estabelecimentos de ensino, os Liceus, e também pelo facto de se elaborar, pela primeira 

vez, um plano sistematizado de estudos secundários que abrangia aspetos curriculares, 

pedagógicos e administrativos. 

 

IV. Âmbito temporal e geográfico 

 

A investigação centra-se no período que medeia entre 1836 e 1860. Passos Manuel, um 

dos principais mentores da Revolução Setembrista, assume como baluarte a criação dos 

liceus, a 17 de novembro de 1836. Este estudo culmina em 1860, aquando da criação do 

Regulamento Geral dos Liceus. Este período foi decisivo, porquanto se deram os 

passos-chave para a efetiva implementação do ensino secundário. O presente trabalho 

privilegia os Liceus de primeira classe, aqueles que correspondem à fase inicial da sua 

implementação e que são considerados como a pedra angular deste nível de ensino; 

neste contexto, surgem os capítulos dedicados aos Liceus de Évora e Aveiro.  

Atendendo à singularidade da sua criação, entendemos que seria pertinente referir o 

Liceu de Aveiro, primeira instituição de ensino secundário a ter um edifício construído 

de raiz.  

 

Os primeiros indícios de Instrução Secundária não foram descurados e é, por esta razão, 

que surge um capítulo prévio em que se aborda esta questão. 

 

No que respeita ao âmbito territorial da investigação, verifica-se que os Liceus se 

disseminaram, numa fase inicial, por todo o país, situando-se nas sedes de Distrito, onde 

fervilhava uma intensa vida comercial e política. 
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V. Objetivos da investigação 

 1) Identificar as primeiras manifestações de ensino secundário em Portugal, 

muito particularmente o papel incontornável exercido pelas Escolas Anexas. Ao longo 

do país proliferavam estes estabelecimentos de ensino criados pelo Marquês de Pombal, 

onde se ministravam conhecimentos de carácter iminentemente teórico, sendo dada 

particular primazia ao ensino do Latim, da Retórica e da Oratória. 

 

 2) Reconhecer a influência das ideologias liberais provindas da Europa nas 

profundas mudanças políticas que ocorreram em Portugal durante o séc. XIX. 

 

 3) Identificar alguns dos principais Liceus que foram criados em Portugal, após a 

publicação do Decreto de 17 de novembro de 1836 e analisar a sua origem e percurso. 

Doravante seriam disseminados por todo o país, enquanto mentores privilegiados do 

Ensino Secundário. 

 

 4) Determinar os motivos que se encontram na génese dos Liceus, bem como a 

conjuntura política, económica e social envolvente. 

  

 5) Reconhecer o papel decisivo exercido pelos Liceus na formação académica da 

Burguesia. Esta formação tinha como principal intuito propiciar conhecimentos de 

índole prática e técnicos, capazes de preparar indivíduos que se coadunassem com um 

novo modelo de sociedade e que correspondessem às suas exigências. 

 

VI – Relevância social e científica. Pertinência da investigação. 

 

Do ponto de vista científico, a relevância da investigação alicerça-se na existência de 

vários trabalhos e teses que se debruçam sobre o mesmo assunto. Neste sentido, houve 

um conjunto de obras emblemáticas que constituíram uma fonte inestimável de 

informação. 
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 Numa fase inicial, houve três obras marcantes, de incontornável importância, que 

constituíram a pedra basilar do nosso trabalho: O Estado Liberal e o Ensino
33

, de Vasco 

Pulido Valente; A criação e instalação dos primeiros liceus portugueses
34

, de Áurea 

Adão e Liceus de Portugal. Histórias, Arquivos, Memórias de António Nóvoa e Ana 

Teresa Santa-Clara. 

 

Estas obras constituem verdadeiros pilares no âmbito dos estudos sobre o Ensino Liceal. 

A primeira debruça-se sobre a legislação e procede a um estudo crítico dos currículos; a 

obra de Áurea Adão recorre, por excelência, a fontes primárias cuja informação é 

esmiuçada até ao mais ínfimo pormenor. Pela primeira vez, assiste-se a um trabalho de 

sistematização sobre a evolução do Ensino Liceal Português. Esta análise abrange 

aspetos administrativos, pedagógicos, as condições materiais, bem como questões de 

índole disciplinar. Vem a lume, pela primeira vez, a estatística relativa a matrículas e 

exames, assim como se descreve, facto inédito até então, uma primeira história da 

profissão de professor no contexto do Ensino Liceal. Em 1995, foi publicada uma obra 

crucial para o conhecimento desta matéria, Os Liceus. Organização pedagógica e 

administração (1836-1960), da autoria de João Barroso
35

. 

 

Outros estudos, publicados sob a forma de capítulo de livro, ou ainda artigos inseridos 

em revistas da especialidade, revelaram-se de capital importância; neste sentido, as 

reflexões de António Nóvoa (1992)
36

, Luís Reis Torgal (1993)
37

, Rogério Fernandes 

(1998)
38

 constituíram um manancial de inestimável valor. 

 

                                                
33 VALENTE, Vasco Pulido (1973). O Estado Liberal e o Ensino: Os liceus portugueses (1834-1930). 

Lisboa, Gabinete de Investigações Sociais. 
34 ADÃO, Áurea (1982). A criação e instalação dos primeiros liceus portugueses. Organização 

administrativa e pedagógica (1836/1860). Oeiras, Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto Gulbenkian 

de Ciência. 
35 BARROSO, João (1995). Os Liceus. Organização pedagógica e administração (1836-1960). Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian/Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 2 volumes. 
36 NÓVOA, António (1992). “A Educação Nacional (1930-1960)” in Joel Serrão e A.H.Oliveira Marques, 

Nova História de Portugal, vol. XII, Fernando Rosas (coord.), Portugal e o Estado Novo.Lisboa, 

Editorial Presença, pp. 456–519. 
37 TORGAL, Luís Reis (1993). “A Instrução Pública” in Luís Reis Torgal e João Lourenço Roque 

(coord.), “O Liberalismo (1807-1890)”. José Matoso (dir.), História de Portugal, vol. V, Lisboa, Círculo 

de Leitores, pp. 609-651. 
38 FERNANDES, Rogério (1998). “Génese e consolidação do Sistema Educativo Nacional (1820-1910)”, 

Revista de Educação, vol. VII, nº 1, Lisboa, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa, pp. 35-48. 
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Estes textos não se confinam ao estudo do Ensino Liceal, não obstante são essenciais 

enquanto sínteses problematizadoras. Anteriormente, em 1988, Áurea Adão procedeu a 

um meticuloso trabalho de investigação sobre o percurso do ensino liceal português
39

. A 

mesma investigadora congregou e publicou os debates parlamentares decorridos em 

1843, 1880, 1883 e 1896 sobre as Reformas da Instrução Secundária. Este trabalho é 

fundamental, pois elucida-nos sobre a sensibilidade vigente em termos de política 

educativa
40

. 

 

Uma outra obra de incontornável importância deve-se a Joaquim Ferreira Gomes que 

publicou os Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública
41

. 

 

Este trabalho permite-nos aceder à ação desenvolvida por este órgão, às adversidades 

que enfrentou dentro do período de permanência em Coimbra que coincide com o 

momento da instalação e início de funcionamento de grande parte dos liceus. 

 

Sob a orientação de António Nóvoa e de Ana Teresa Santa-Clara foi publicada uma 

obra de extraordinária envergadura que congrega trabalhos de diversos especialistas na 

matéria: “Liceus de Portugal. Histórias, Arquivos, Memórias”
42

. Nela se identificam os 

aspetos comuns a 35 liceus criados antes de 1950, mas também as peculiaridades que os 

tornam únicos, singulares, estão bem patentes. 

 

Do ponto de vista social, a análise histórica das políticas educativas constitui uma peça 

crucial para a tomada de decisões face ao futuro. Desde a implementação do 

Liberalismo que se verificou uma discrepância flagrante entre a importância das 

Humanidades no curriculum escolar e a componente científica. Esta questão já 

constituía um pomo de discórdia nos debates educativos ao longo de todo o séc. XIX. 

Por este motivo, consideramos ser de capital importância determinar os modelos e as 

conceções subjacentes à tomada de decisões e analisar as suas consequências educativas 

                                                
39

 ADÃO, Áurea (1988). “A história do ensino secundário liceal português: balanço da investigação 

realizada nas últimas décadas” in 1º Encontro de História da Educação em Portugal, Lisboa, Fundação 

Calouste Gulbenkian, pp. 97-114. 
40 Ibid, As Políticas Educativas nos debates parlamentares. O caso do Ensino Secundário Liceal. Lisboa, 

Assembleia da República, Edições Afrontamento, 2001. 
41 GOMES, Joaquim Ferreira (1985). Relatórios do Conselho Superior de Instrução Pública (1844-1859). 

Coimbra, Instituto da Universidade de Coimbra. 
42 NÓVOA, António e SANTA-CLARA, Ana (coord.) (2003). “Liceus de Portugal. Histórias, Arquivos, 

Memórias”, Porto, Edições Asa. 
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e sociais. Este é, certamente, um assunto a que nos poderemos dedicar mais tarde, uma 

vez que se trata de uma temática que merece mais atenção. 

 

VII. Problema e Hipóteses 

O propósito fulcral deste estudo consiste em deslindar a seguinte questão: “Os liceus 

constituem uma manifestação do espírito burguês na formação educativa e cultural da 

sociedade portuguesa oitocentista?”. 

  

Neste sentido, delineamos várias hipóteses que antecipam o mapeamento da 

investigação: 

 1. A modificação das instituições de ensino pressupõe um antagonismo de ideias 

entre uma ala mais conservadora e outra reformadora. Estava latente, por conseguinte, 

um confronto entre o poder tradicional e um novo poder que surgira. A ideologia liberal 

repercute-se, forçosamente, sobre as instituições escolares, gerando uma luta ideológica 

entre liberais e antiliberais em assuntos do foro educativo. 

 

 2. Depreende-se a existência de uma ligação entre a evolução dos debates 

educativos e a evolução da política educativa consignada na lei. 

 

3. A perceção dominante sobre esta matéria pressupõe que a criação dos Liceus 

surge como uma consequência das profundas transformações económicas, sociais e 

políticas ocorridas em Portugal durante o séc. XIX. Em boa verdade, o tecido social 

sofrera grandes transformações; por um lado, chegavam até nós ventos de mudança, 

com as novas ideologias, precursoras de uma sociedade igualitária e moderna. Por outro 

lado, a Burguesia adquire uma pujança económica que a levou a desejar avidamente 

ilustrar-se, sendo deste modo capaz de ombrear com a Nobreza. 

 

Torna-se, por vezes, difusa a verificação destas hipóteses, mercê da inexistência de um 

discurso pedagógico-educativo consistente. 
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VIII. Metodologia de Trabalho. Técnicas e instrumentos 

 

A este trabalho subjaz a intenção de situar as suas análises e conclusões numa 

perspetiva global da história educativa e social. O enquadramento  político-pedagógico 

é crucial na investigação, estando nós cientes que perderia toda a sua validade se não 

fôssemos capazes de a realizar à luz das dinâmicas económicas, sociais e religiosas 

daquela época em particular. 

 

Para testar as hipóteses formuladas, procuramos reconhecer e reunir os factos históricos 

que estão na origem do problema em estudo; para tal, escolhemos os que considerámos 

mais relevantes, para compreendermos a conjuntura envolvente dos acontecimentos 

educativos. 

 

Este trabalho reflete, entre vários aspetos, sobre a história social do curriculum e 

procura deslindar os processos de constituição, formalização e desenvolvimento escolar 

dos saberes académicos, bem como as diretrizes sócio-estruturais e pedagógicas que 

nortearam o projeto da criação dos Liceus. Este conhecimento conduz-nos, 

inexoravelmente, à reflexão sobre o facto das disciplinas estudadas constituírem 

mecanismos de diferenciação dos estudantes. A corrente analítica da história social do 

curriculum faculta uma análise sobre as singulares relações existentes entre a escola e a 

sociedade, porque prova como as escolas refletem a opinião vigente da sociedade sobre 

o que é um conhecimento culturalmente válido, de um modo que questiona frontalmente 

os modelos simplistas da teoria da reprodução
43

. 

 

No decurso desta investigação refletimos sobre várias questões que convergem para a 

efetiva compreensão deste tema; não descurámos a definição dos objetivos do ensino 

liceal, os programas de estudos, a orgânica da vida escolar e o papel preponderante 

exercido pelo professor. 

 

                                                
43 GOODSON, Ivor (1995). Historia del curriculum. La construcción social de las disciplinas escolares. 

Barcelona, Ediciones Pomares – Corredor, p. 33. 
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Trata-se de um trabalho de cariz histórico-documental; privilegiou-se a análise 

documental, procurando descortinar as condições da criação dos Liceus, apurando quais 

as causas e os efeitos do seu aparecimento, bem como as diferentes opiniões surgidas na 

época a este propósito.  

 

A análise pautou-se pelo método de investigação histórica, cujo objetivo primordial é o 

estudo, a compreensão e a explicação de acontecimentos passados. O cerne da 

investigação histórica consiste em testar hipóteses ou explicar as causas, os efeitos e as 

tendências de acontecimentos passados, os quais permitem compreender o presente e 

antever o futuro.  

 

Segundo Mouly
44

 a investigação histórica não pode cumprir na íntegra os trâmites da 

investigação científica, uma vez que não dispõe da observação direta e da 

experimentação à semelhança das ciências físicas. Não obstante, a investigação histórica 

traduz-se num esforço científico, no que respeita aos mesmos princípios pelos quais se 

pauta a investigação científica
45

. 

 

A investigação histórica pretende identificar as situações, avaliá-las e estabelecer a 

síntese de evidências sistemáticas e objetivas para retirar as ilações correspondentes 

acerca de acontecimentos passados. 

 

No fundo, verifica-se um processo de reconstrução, devendo o investigador estar 

imbuído de um espírito crítico, concebido para alcançar uma representação de uma 

época anterior. O investigador debate-se, amiúde, com uma extrema dificuldade em 

obter os dados, o que torna a investigação histórica como algo, por vezes, nebuloso e 

difícil de desenvolver adequadamente. 

 

A reconstrução pressupõe uma perspetiva holística em que o método de trabalho tenta 

englobar e explicar os fenómenos, encarando o Homem e o seu desenvolvimento, 

abarcando os aspetos social, cultural, económico e intelectual
46

. 

                                                
44 MOULY, G.J. (1978). Educational Rescarch : The Art and Science of Investigation (Allyn and Bacon, 

Boston. 
45 A este propósito consultar os capítulos iniciais de The Nature of Historical Explanation, de P. Gardiner. 

Oxford University Press, 1961 – Reimp. 1978. 
46 HILL, J. E. Y Kerber, A. (1967). Models and Analytical Procedures in Educational Research, (Wayne 

State University Press, Detroit). 
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O processo de investigação histórica implica a identificação e delimitação de um 

problema ou de uma área do saber. Em certos casos, envereda-se pela formulação de 

uma hipótese, ou a definição de um conjunto de questões, bem como se procede à 

compilação, organização, verificação, validação, análise e seleção criteriosa dos dados. 

É forçoso que se prove a hipótese formulada, ou que se contestem as questões e, 

finalmente, que se elabore um trabalho que corresponda a uma súmula da investigação 

empreendida. Este processo permitirá deslindar o passado e avaliar a sua pertinência 

face ao presente e ao futuro. 

 

A investigação histórica foi a metodologia que se afigurou mais plausível, face ao 

trabalho que pretendíamos desenvolver. Numa fase posterior, o problema é definido de 

forma mais específica, procede-se à seleção criteriosa das Fontes consideradas 

relevantes e ao levantamento dos dados que elas facultam, bem como à sua classificação 

e tratamento. Por fim, este trabalho será consubstanciado numa avaliação e síntese, 

capaz de espelhar o processo desenvolvido. 

 

A investigação histórica carece da definição cuidadosa do problema e da consciência de 

que há contingências que inviabilizam a sua aplicação, nomeadamente a falta de dados 

pertinentes, ou o problema que, por si só, pode ser banal, por conseguinte irrelevante o 

seu tratamento
47

. 

 

Best reitera esta perspetiva, colocando o investigador de sobreaviso, para a 

possibilidade de se obter um trabalho demasiado vago que não elucide sobre o problema 

específico que se colocou inicialmente
48

. 

 

Igualmente importante se afigura a colocação da hipótese que deve ser também 

detalhada e passível de comprovar. O seu valor é inestimável, porquanto a sua ausência 

tornaria a sua investigação histórica como algo de nebuloso, face a uma panóplia de 

informação infindável. Defini-la especificamente é imperioso, dela depende a seleção 

criteriosa dos dados, conduzindo o investigador a conclusões objetivas e pertinentes. O 

objetivo será trazer a lume um novo conhecimento, ou um novo entendimento sobre o 

                                                
47 BORG, W. R.(1963). Educational Research: An Introduction (Longman, Londres). 
48 BEST, J. W. (1970). Research in Education (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, Nueva Jeney). 
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tema estudado. Após estabelecer a hipótese específica, o investigador deve ser 

extremamente criterioso face à diversidade de documentos históricos com que se 

depara, sob pena de reunir informação interessante, mas não pertinente para o trabalho 

em apreço
49

. 

 

Hill y Kerber
50

 consideram que a avaliação e formulação de um problema no âmbito da 

investigação histórica está intrinsecamente dependente da índole do próprio 

investigador, contrariamente a outros tipos de investigação que não se veem cerceados 

por esta condicionante. 

 

A investigação histórica tem tido um papel de somenos importância face à investigação 

empírica, uma vez que as ciências exatas tendem a assumir um papel de primazia. Não 

obstante, a investigação histórica possui um papel preponderante na educação, uma vez 

que recorre ao passado para entender e explicar o presente e até permite antecipar 

tendências e práticas educativas. 

 

Uma das diferenças basilares que distinguem a investigação histórica das outras formas 

de investigação reside no facto de se alicerçar em dados já existentes. Hockett frisa que 

a História não é uma ciência que pressupõe a observação direta, tal como a Química ou 

a Física. Contudo, o papel do historiador não deve ser relegado para um lugar de menor 

importância, desde que recorra a provas existentes
51

. As opções metodológicas 

realizadas nesta investigação seguem a perspetiva de Ruíz Berrio
52

 sobre a metodologia 

histórica. Esta envolve a heurística, a crítica, a hermenêutica e, por fim, a exposição. 

 

No que respeita às fontes utilizadas, é possível agrupá-las em Fontes Primárias e Fontes 

Historiográficas. Quanto às Fontes Primárias recorremos aos manuscritos existentes no 

acervo dos Arquivos das duas instituições que estudámos. Estes manuscritos revelam o 

desvelo demonstrado por quem cuida do acervo dos Liceus de Évora e de Aveiro. O seu 

espólio está bem preservado e guardado. O estudo da legislação, biografias e 

                                                
49 BORG, W. R.. ob. cit. 
50 HILL, J. E. y Kerber, A.. ob. cit. 
51 HOCKETT, H. C. (1955). The Critical Method in Historical Research and Writing (Macmillan, 

Londres). 
52 RUIZ BERRIO, Julio (1976). El método histórico en  la investigación histórica de la educación. Revista 

Española de Pedagogía, Madrid, Universidad Internacional de La Rioja (Unir), v. 34, n. 134, p.449-475, 

out./dez. 1976. 
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publicações oficiais, periódicos e revistas não foi descurado, por constituir um 

manancial de informação de inestimável valor.  

 

Para a consulta desta documentação, tivemos em linha de conta o que Lucien Febvre 

escreveu:  

“Não consistirá toda uma parte, e sem dúvida a mais apaixonante do 

nosso trabalho de historiador, num esforço constante para fazer falar as 

coisas mudas, fazer com que digam o que por si próprias não dizem 

sobre os homens, sobre as sociedades que as produziram – e, finalmente, 
constituir entre elas essa vasta rede de solidariedade e de entreajuda que 

supre a ausência do documento escrito?”
 53

 

 

A investigação pressupõe, desde logo, a formulação de uma hipótese; esta facultará ao 

trabalho coerência e sequência lógica, evitando que se trate de um mero amontoar de 

factos justapostos. A sua importância está patente nas palavras de André Nouschi:  

 

“O investigador […] trabalha sempre a partir de hipóteses; estas 
verificam-se [confirmam-se] algumas vezes e os documentos trazem 

uma confirmação e uma demonstração irrefutáveis; outras, os 

documentos infirmam totalmente a hipótese: não procurem “trabalhar” a 
vossa documentação para que ela coincida com a vossa hipótese de 

partida; esta não era senão uma hipótese; só o documento lhe dá um 

valor e a transforma em certeza. Se o documento torna a vossa hipótese 

caduca, então não hesitem em a abandonar; escolham uma outra que vos 
tenha sido sugerida pela documentação. […] Assim, existe um perpétuo 

ajustamento da hipótese ao documento.”
 54

 

 

A investigação histórica obtém os dados e informações a partir dos documentos, 

devendo estes ser avaliados criteriosamente para atestar o seu valor face ao estudo que 

se pretende desenvolver. A avaliação destes dados é denominada de crítica histórica e os 

resultados deste processo como prova histórica. Neste sentido, a prova histórica é 

constituída por informações consideradas credíveis, capazes de provar e interpretar as 

hipóteses. A crítica histórica segue determinados trâmites: inicialmente, avalia-se a 

autenticidade da fonte e, posteriormente, a precisão e a pertinência dos dados obtidos. 

Estes dois processos designam-se como crítica externa e interna. No que respeita à 

crítica externa há uma preocupação que deve nortear o investigador, estabelecer a 

                                                
53 FEBVRE, Lucien (1985). Combates pela história, 2ª Edição, Lisboa, Ed. Presença, pp. 249-250; Citado 

por MENDES, José Amado (1993). História Económica e Social dos séculos XV a XX, Serviço de 

Educação, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, p. 21. 
54 NOUSCHI, André (1967). Initiation aux sciences historiques, Paris, Fernand  Nathan, p. 200; citado 

por MENDES, José Amado (1989). A História como ciência – Fontes, Metodologia e Teorização,  

Coimbra Editora, 2ª Edição,  pp. 196-197. 
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autenticidade e a legitimidade das informações. Assim, centra-se no documento em 

análise, em detrimento do conteúdo que ele possui. Neste momento, deve procurar 

apurar-se se não existe uma fraude, falsificação ou distorção dos factos. Este processo 

implica identificar com precisão a data e autoria do documento, recorrendo à ortografia, 

caligrafia e estilo utilizados. Torna-se crucial avaliar a sua autenticidade, permitindo 

torná-lo credível ou descartá-lo sumariamente, se sobre ele penderem suspeitas acerca 

da sua fiabilidade. Neste sentido, há métodos que permitem abalizar a sua autenticidade, 

nomeadamente provas físicas e químicas de tintas, entre outros. Neste âmbito, a 

investigação desenvolvida no campo da história da educação é menos propícia a 

encontrar falsificações de documentos oficiais. 

 

Os manuscritos que consultámos nos Arquivos Escolares revelam o desvelo 

demonstrado por quem cuida do acervo dos Liceus de Évora e de Aveiro. O seu espólio 

estava bem tratado e possuíam um manancial de informação notável. Os primeiros 

Livros de Atas e de Matrículas estavam ciosamente guardados, conquanto os tenham 

facultado para consulta. 

 

Após confirmar a autenticidade do documento, o investigador deve avaliar a utilidade 

dos dados que dele constam; neste momento, procede-se à crítica interna. Os 

documentos, apesar de serem legítimos, poderão não reproduzir de forma exata os 

acontecimentos ocorridos. Assim, devemos fazer a análise das condições em que os 

próprios documentos foram produzidos. 

 

Travers
55

 reflete sobre esta questão, colocando várias dúvidas sobre a conduta do autor 

do documento, nomeadamente estar sob pressão, acometido pelo medo ou pela vaidade, 

sendo assim inclinado a distorcer ou omitir factos. Outras possibilidades são aventadas, 

entre as quais figuram a intenção subjacente à sua elaboração, os hábitos do seu autor 

poderem interferir na precisão do relato, mostrar-se notoriamente antagonista ou um 

defensor fervoroso, impossibilitando uma descrição realista dos acontecimentos, ou 

ainda o distanciamento temporal entre os factos ocorridos e o seu registo. Uma vez 

reunidos os dados, é imperioso submetê-los à crítica externa para confirmar a sua 

autenticidade e à crítica interna para avaliar a sua precisão. A fase mais problemática 

                                                
55 TRAVERS, R. M. W. (1969). An Introduction in Educational Research, (Collier – Macmillan, 

Londres). 



 

30 

 

surge aquando da elaboração da síntese. O propósito que subjaz a todo este processo 

reside na confirmação da hipótese colocada inicialmente. 

 

Best
56

 menciona as dificuldades que surgem habitualmente aos investigadores, entre as 

quais, o problema ter sido formulado de modo demasiadamente amplo; a inevitável 

tendência para recorrer a fontes historiográficas, em detrimento das fontes primárias, 

por si só mais difíceis de consultar. Acresce ainda a dificuldade em esclarecer a 

autenticidade das fontes e a fiabilidade dos dados. O trabalho poderá, ainda, enfermar de 

uma análise lógica incipiente, com uma tendência notória para a simplificação, 

evidenciando dificuldade em reconhecer como múltiplas e complexas as causas que 

estão na origem dos acontecimentos; a inclinação para a generalização, baseando-se 

meramente em situações análogas e, finalmente, dificuldade em interpretar palavras e 

expressões segundo a época em que foram proferidas. 

 

Cremos ter levado em consideração todas estas contingências, cônscios das dificuldades 

que se avizinhavam. Não obstante, o trabalho exaustivo que se desenvolveu permitiu 

confirmar as hipóteses inicialmente colocadas.   

 

IX. Tipologia de Fontes. Bibliografia 

 

Durante a segunda metade do século XX surgiram estudos que trouxeram a lume a 

debilidade da História da Educação em Portugal. Autores consagrados como Rui 

Grácio, Joaquim Ferreira Gomes e Rómulo de Carvalho, entre outros vultos de renome, 

aludiram ao estado confrangedor desta área do saber. Permanece insondável a resposta à 

pergunta sobre como é possível refletir sobre a educação na atualidade e antever 

cenários futuros, se se desconhece os esconsos meandros do passado
57

? 

 

 O método de investigação historiográfico pressupõe uma criteriosa selecção e 

conhecimento das diversas fontes de informação. Inerente a esta escolha existe, 

inevitavelmente, uma componente subjetiva impossível de ignorar. Neste estudo 

socorremo-nos de materiais de diferente origem e tipologia. 

                                                
56 BEST, J. W.. ob. cit. 
57 NÓVOA, António (1993). A Imprensa de Educação e Ensino, repertório analítico ( séculos XIX-XX)  

p. 31. 
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Fontes Primárias  

Fontes Manuscritas   

Fundo dos diferentes Arquivos Escolares 

 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

 

Fontes Impressas 

 

As fontes primárias impressas que foram consultadas são variadas e estão em 

numerosas Bibliotecas, nomeadamente na Biblioteca Nacional e Bibliotecas 

Municipais. Entre estas, destacamos publicações periódicas de carácter oficial e textos 

legislativos. Atendendo à pertinência que assumiram para a elaboração do nosso 

trabalho, destacamos as seguintes: 

 

Diário do Governo (1836 a 1842) 

Revista de Educação e Ensino (1893) 

Diário da Câmara dos Deputados (1838-1862) 

O Instituto (1853-1861) 

Instrução Pública. Revista Académica (1854) 

 

Para além dos documentos anteriormente referidos, utilizámos fontes iconográficas e 

objetos que em si encerram memórias de inestimável valor. Neste âmbito, referimo-nos 

aos objetos conservados nas atuais Escolas Secundárias, testemunho vivo de um legado 

que não se pode escamotear, o património histórico científico-educativo português. 

 

 

Bibliografia 

 

Socorremo-nos de Monografias, escolhidas criteriosamente. Não obstante constituírem 

fontes secundárias de informação, revelaram-se de capital importância para a elaboração 

deste trabalho. 
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X. Centros de documentação 

 

O esboço da investigação levou-nos a consultar o precioso acervo existente no Arquivo 

da Torre do Tombo, fiel depositário da documentação da Direção Geral de Instrução 

Pública e do principal corpus documental do Conselho Superior de Instrução Pública. 

Estes documentos permitem abalizar o “modus operandi” dos sucessivos Governos 

liberais face à questão da educação. O carácter político de muitas decisões educativas e 

a prodigalidade legislativa ao longo de boa parte do séc. XIX, levou-nos a enveredar 

pela consulta do Arquivo da Câmara dos Deputados. 

 

O Ministério da Educação persiste em não ter uma política arquivista, não fomenta a 

instalação de arquivos escolares e ignora, numa atitude que oscila entre a sobranceria e 

a indiferença, a documentação preciosa que se encontra nas escolas mais antigas. Não 

obstante existam meios humanos dedicados e competentes, a sala de consulta é 

manifestamente exígua, onde jazem pastas, caixas e livros, assim como relatórios dos 

reitores liceais. Todo o restante acervo está distante, num depósito em Camarate, 

intocável, por desbravar, à mercê da inércia e do impiedoso fluir do tempo. 

 

Os arquivos das instituições escolares mais antigas constituem um espólio vastíssimo e 

precioso para o investigador. A preservação dos arquivos fica à mercê da vontade dos 

homens; há quem vele pelo acervo cuidadosamente e há quem, numa atitude de incúria, 

não saiba preservar o legado insubstituível que herdou. Durante o nosso trabalho de 

investigação assistimos a atitudes díspares relativamente à preservação dos documentos 

existentes nos Arquivos; nuns, verifiquei que o espólio era conservado ciosamente, 

noutros desconhecia-se o paradeiro até dos primeiros livros de Atas. O desvelo dos 

Liceus de Aveiro e de Évora relativamente aos manuscritos que possuem era notório, 

razão que me fez enveredar pela sua escolha. Os materiais arquivísticos constituem um 

manancial de grande valor epistemológico e memorístico, permitindo o 

desenvolvimento de trabalhos de investigação que trazem a lume, muitas vezes pela 

primeira vez, documentos que são cruciais para a reconstituição e reinterpretação da 

evolução das instituições educativas. 
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A panóplia de documentos existente é vastíssima: Copiadores de Correspondência 

Expedida e Recebida; Copiador de Correspondência Secreta; Livros de Atas; Livros de 

Matrículas; Livros de Termos de Exames e Relatórios dos Reitores. 

 

A investigação não se confinou aos arquivos escolares, tendo abarcado a Biblioteca 

Nacional e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, sendo este último, fiel depositário 

do Corpus documental do Conselho Superior de Instrução Pública. 

 

No Liceu de Aveiro, atual Escola José Estêvão, permitiram-me consultar os primeiros 

Livros de Atas, de Matrículas e de Exames, bem como fotografar o quadro do seu 

mentor, José Estêvão, e ainda objetos alusivos a esta fase inicial de implementação. Esta 

investigação decorreu num verão de calor abrasador, mas que não nos fez esmorecer . 

 

A Escola André de Gouveia, em Évora, possui o acervo existente do primitivo Liceu; aí, 

fui convidada a permanecer na Biblioteca onde pude consultar a documentação sob um 

permanente e perscrutador olhar. A sua organização era notória e louvável. 

 

Após a consulta, os livros eram cuidadosamente guardados em estantes que estavam 

protegidas por portas de ferro, com roldanas gigantescas, mantendo os livros longe dos 

olhares curiosos. 

 

O exemplo destes dois Arquivos não é, infelizmente, apanágio de todos os restantes. Em 

boa verdade, não existe política arquivística, nem uma criteriosa ordenação arquivística, 

sendo os arquivos simples “relicários” de documentos. Antes das obras de 

requalificação das Escolas, os documentos encontravam-se depositados em caves 

sombrias, por vezes insalubres. Saliento como particularmente positivo o acervo 

existente na Biblioteca da Escola Secundária André de Gouveia, em Évora, cujo espólio 

está religiosamente protegido. Na generalidade dos arquivos, os livros careciam de 

restauro, pois as lombadas esboroavam-se vítimas do decurso do tempo, das humidades 

ou até dos parasitas. 

 

Não obstante esta situação confrangedora, o investigador imbuído da sua paixão pela 

História da Educação tenta ultrapassar estas adversidades, ordenando e classificando, 
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zelosamente, os documentos. Este trabalho, moroso por vezes, acarreta um tempo 

aparentemente infindável para a generalidade das pessoas que se mostram incrédulas.  

 

XI. Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo incide sobre 

os antecedentes do ensino liceal. Até 1759 o ensino estava sob a alçada das Ordens 

Religiosas, com particular incidência da Companhia de Jesus. O Marquês de Pombal 

proíbe o ensino dos Jesuítas e cria, em todo o reino e ilhas adjacentes, cadeiras de 

Gramática Latina, de Grego, de Retórica e de Filosofia Racional e Moral. O ensino 

destas matérias constituiu o primeiro indício da instrução secundária, colocando 

Portugal numa posição de primazia face a outros países europeus, onde tal grau de 

ensino ainda não era ministrado. Sob a sua égide, cria-se a Aula do Comércio 

(vocacionada para a formação dos filhos dos comerciantes, oriundos da Burguesia) e o 

Colégio Real dos Nobres (destinado a formar a índole dos jovens nobres, despertando-

lhes as virtudes morais que de tanto careciam, porquanto eram habitualmente de trato 

sobranceiro e arrogante). Este Colégio assemelhava-se aos seus congéneres europeus 

que pretendiam não só instruir os nobres, mas também controlar a sua conduta. 

 

Apesar destas louváveis iniciativas, assiste-se em finais do século XVIII, a um 

deplorável estado do ensino, mercê da fraca preparação dos professores e dos parcos 

ordenados que auferiam. Os reduzidos salários levavam-nos, por vezes, num ato de 

desespero, a socorrer-se de estratagemas que beiravam a desonestidade, tal como se 

explica ao longo deste trabalho. 

 

Não obstante o incremento resultante da Reforma Pombalina dos Estudos, em finais do 

século XVIII, o ensino jaz minado por diversos problemas que muito o afetam. 

 

O dealbar do século XIX em Portugal corresponde a um período extremamente 

conturbado do ponto de vista político, que se inicia com as invasões napoleónicas e que 

apenas termina com o advento da Regeneração, em 1851. 

 

Apesar de se tratar de uma época de acesas contendas políticas, a preocupação com o 

ensino era visível. Desde os primórdios do século XIX, esboçaram-se diversos trabalhos 
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movidos pela mesma intenção, melhorar o ensino em Portugal. Surgem então vários 

projetos resultantes na sua maioria de liberais que tinham vivido exilados em Inglaterra 

e em França. Esta experiência em países mais civilizados que o nosso influenciou-os 

decisivamente, levando-os a conceber mudanças profundas no ensino. A título de 

exemplo, refiram-se vultos como o de Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque e 

Guilherme Dias Pegado. 

 

Após a Revolução de Setembro de 1836, Passos Manuel cria os Liceus; a instabilidade 

política e a gravosa situação económica em que se encontra o país, comprometem a 

concretização desta Reforma, levando-a a ser implementada apenas em 1840. 

 

A sociedade mudara profundamente, graças à Burguesia; tratava-se de uma classe social 

detentora de um considerável poderio económico, mas ávida de instrução. A 

consciência dos seus direitos enquanto cidadãos que almejavam intervir na vida política 

do país, levava-os a desejar adquirir novos conhecimentos. 

 

Este capítulo incide sobre o aparecimento dos primeiros Liceus portugueses, em 1836, e 

culmina com o Regulamento Geral dos Liceus de 1860. O Decreto de 17 de novembro 

de 1836, da lavra de Passos Manuel, institui oficialmente os Liceus em Portugal. 

Transparece do preâmbulo deste documento a preocupação de facultar à generalidade 

dos cidadãos uma formação que contemple não só o ensino das Humanidades, mas que 

acompanhe o progresso científico e técnico da época. 

  

Os Capítulos dois e três, dedicados aos Liceus de Évora e de Aveiro, obedecem a uma 

estrutura comum, abordando aspetos que, em nosso entender, são de capital 

importância. Neste sentido, alude-se à sua origem, aos mentores que propiciam a sua 

implementação e desenvolvimento, explanam-se os aspetos organizativos e curriculares 

de maior relevância, menciona-se o quadro docente e o perfil dos alunos de cada 

estabelecimento de ensino. Por fim, não descurámos um último aspeto, igualmente 

preponderante, as questões de natureza disciplinar. Subjaz a este trabalho uma matriz 

comum, pese embora cada Liceu tenha a si associado as suas singularidades que o 

diferenciam dos demais. Estes Liceus são, na sua generalidade, considerados os Liceus 

maiores do Reino. Entre eles se incluem Lisboa, Porto, Braga, Coimbra e Évora. O 

Liceu de Aveiro integra este leque, na medida em que foi o primeiro a ter um edifício 
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construído de raiz, especificamente criado para o albergar, não obstante tenha ocupado 

inicialmente várias casas particulares. 

  

Tornava-se imperioso facultar ao cidadão comum a instrução, pois como afirmava 

Alexandre Herculano:  

“um povo empregado na ignorância e bruteza, será mais fácil oprimi-lo do que 

governá-lo; ou antes diremos que é necessário regê-lo com vara de ferro, para 

que não se converta em uma besta-fera; ao passo que o povo ilustrado 

facilmente se governa, sendo ao mesmo tempo impossível oprimi-lo”
58

. 

 

Pelo presente trabalho pretendemos assim, antes de mais, evocar a Reforma de Passos 

Manuel, de uma forma detalhada. Ao mesmo tempo far-se-á a caracterização do 

contexto político-pedagógico em que foi produzida, resultando no espírito do hipotético 

leitor a convicção de que dificilmente no lugar do seu autor, alguém faria melhor, 

conquanto muito fizessem seguramente pior. 

 

Esta Reforma surtiu um impacto notável na época, pelo inusitado rigor com que foi 

arquitetada e executada, rompendo com décadas de facilitismo laxista e irresponsável. 

Esta iniciativa não foi, por certo, a melhor reforma liceal realizada no nosso país, mas 

terá sido, sem favor, uma das mais pertinentes intervenções legais de todos os tempos 

na área do ensino secundário e, sem desprimor para as demais, uma das mais relevantes 

de todo o século XIX português. 

 

Torna-se imprescindível justificar a estrutura a que obedecerá o desenvolvimento desta 

reflexão. Pretendemos facilitar a sua consulta, tornando-a acessível ao leitor menos 

avisado (na presunção de hipoteticamente ela vir a interessar a alguém) levando-nos a 

facultar uma leitura cronológica e faseada das principais ocorrências políticas e 

pedagógicas que antecederam a Reforma de 1836 e, posteriormente, os reveses 

enfrentados para a sua efetiva implementação. Não se procedeu a uma 

compartimentação dos factos políticos e educativo-pedagógicos, por os considerarmos 

indissociáveis.

                                                
58 FERREIRA, Alberto (1971). Antologia de textos pedagógicos do século XIX português. Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian p. 152. 
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CAPÍTULO I 

 

Os primórdios do Ensino Liceal Português 
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1.1. Os primeiros indícios de ensino liceal – a importância dos Estudos Menores 

 

Os Estudos Menores correspondem a partir do séc. XVI a um conjunto de disciplinas 

ministradas em determinados colégios com o propósito de preparar os alunos que as 

frequentavam para o prosseguimento de cursos universitários. 

 

O seu plano de estudos abarcava o Latim, Gramática Latina e Retórica, Grego, Filosofia e, 

por vezes, História, Eloquência e Geometria. A sua frequência é de carácter obrigatório para 

aqueles que almejam singrar estudos superiores. Tal condição está explicitamente assinalada 

num alvará de 1561, no qual consta que só é possível a matrícula nas Faculdades de Cânones 

e de Leis aos alunos que tenham obtido certificado de aprovação nos Estudos Menores. 

 

A primeira escola deste género foi o Colégio das Artes, fundado em 1548, por D. João III, 

junto à Universidade de Coimbra. Um ano antes, já os Jesuítas tinham fundado em Lisboa, 

com estrutura análoga, o Colégio de Santo Antão. Nos anos que se seguiram, a Companhia de 

Jesus granjeou o monopólio dos Estudos Menores, ao criar um grande número de escolas por 

todo o Reino e Ultramar. 

 

D. João V morre em 1750, deixando o país à beira da penúria. O seu governo foi minado por 

erros sucessivos; o monarca, imbuído de uma ambição desmedida, investiu levianamente a 

enorme riqueza em ouro, diamantes e pedras preciosas que afluíam do Brasil, na realização de 

um sonho megalómano, a construção do Convento de Mafra. É incontestável que se trata de 

um monumento faustoso, imponente, mas cuja construção em muito comprometeu o erário 

público. Nos últimos dez anos do seu governo, a doença deixara-o demasiadamente 

combalido para prestar a devida atenção ao governo do país, o que explica os consecutivos 

desvarios económicos e políticos que ocorreram nesta época. O estado lastimoso do país 

devia-se, em grande parte, ao mau funcionamento da máquina administrativa do Estado, 

perfeitamente obsoleta, totalmente desajustada ante as inevitáveis exigências decorrentes da 

atividade comercial, quer continental, quer ultramarina. A falta de maleabilidade das 

organizações dependentes do Estado, dava azo a um sem-número de fraudes, levadas a cabo 

pelos mercadores, pela nobreza e pelo clero. 
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Após a morte de D. João V, sucedeu-lhe D. José I. O novo monarca decide cortar cerce com 

os interesses solidamente arreigados da nobreza e da Companhia de Jesus, duas instituições 

colossais, fortemente ligadas economicamente às explorações ultramarinas. Para erradicar o 

marasmo em que o país se encontrava, D. José I cria um Gabinete ministerial, constituído por 

gente que reagisse e alterasse profundamente o estilo da governação anterior. Este Gabinete 

integraria três Secretários de Estado: Negócios do Reino, Negócios do Ultramar e Marinha e 

Negócios Estrangeiros e Guerra. Para o exercício desta última pasta, o rei escolheu Sebastião 

José de Carvalho e Melo que já tinha anteriormente desempenhado funções diplomáticas em 

Londres e em Viena de Áustria.  

 

O seu desempenho enquanto diplomata fora relativamente apagado, não permitindo de modo 

algum, antever o estadista notável em que se viria a tornar. Desde o início que revelou uma 

notória tendência em abarcar todo o poder e em exercê-lo de forma tentacular; o Ministro que 

fora incumbido dos Negócios do Reino morreu e o segundo, detentor dos Negócios do 

Ultramar, foi perseguido e deportado para os locais mais inóspitos até ao fim dos seus dias. 

Aniquilados os presumíveis adversários, Sebastião José de Carvalho e Melo conseguiu 

granjear a confiança total do rei e escolher para o exercício das citadas pastas, indivíduos da 

sua total confiança, que manipulava a seu bel-prazer. Volvidos alguns anos, foi agraciado com 

o título de Conde de Oeiras, em 1759 e, mais tarde, com o título de Marquês de Pombal, desta 

feita em 1770. 

 

Ao longo dos primeiros anos do seu governo, dedicou-se primordialmente a assunto de índole 

comercial, fundando grandes companhias monopolistas e procedendo à reforma e criação de 

organismos do Estado. Durante esses primeiros anos do seu governo, ocorreu um 

acontecimento particularmente marcante, a celebração do Tratado dos Limites. Este 

documento fora assinado em 1750, ainda em vida de D. João V e estipulava uma nova divisão 

de territórios da América do Sul, entre Portugal e Espanha. Ambos os países tinham de 

efetuar cedências; Portugal cederia a Espanha uma zona denominada Colónia de Sacramento 

e a Espanha, por seu turno, concederia uma região equivalente. Esta resolução gerou múltiplas 

diatribes com a Companhia de Jesus que povoava e dominava estas regiões há longa data; esta 

Ordem religiosa não aceitava de bom grado, ver-se subitamente despojada do poder que 

lograra alcançar em tais paragens. O poderio dos jesuítas espanhóis era de tal forma forte que 

os índios obedeciam-lhes cegamente, sem questionar a sua autoridade e insurgiam-se contra 
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os interesses dos portugueses. A Companhia de Jesus temia que a transferência daqueles 

territórios para as mãos dos portugueses, lhes trouxesse sérios prejuízos para os seus 

interesses. Ante tal possibilidade, organizaram militarmente os indígenas, orquestrando várias 

investidas contra as forças portuguesas e espanholas. 

 

Data desta época a animosidade que sempre caracterizou as relações entre o Marquês de 

Pombal e os jesuítas; doravante, ordenou que fosse declarada a liberdade dos indígenas do 

Brasil e passasse para o Estado o governo das missões ultramarinas, retirando todo o poder 

que a Companhia de Jesus até então tivera. 

 

A sua conduta granjeou-lhe profundas inimizades e ódios, mais ou menos camuflados. A 

acrescer às quezílias com a Companhia de Jesus, juntavam-se os nobres, que não aceitavam 

de ânimo leve verem-se privados de privilégios que até então detinham e submeterem-se a 

ordens de um homem que não pertencia à mesma classe social. Este clima de adversidade, 

culminou na noite de 3 de setembro de 1758, quando se atentou contra a vida do próprio rei, 

D. José I, numa vã tentativa de travar o seu tão odiado ministro. Quando D. José se recolhia 

ao Palácio da Ajuda, após uma aventura amorosa, foi alvejado por homens que se escondiam 

numa azinhaga, movendo-se na calada da noite para ocultarem a sua verdadeira identidade. 

Durante longos dias, Pombal manteve a expectativa, não se sabendo se o rei iria ou não 

sobreviver a este atentado. Entre os responsáveis figuravam nomes dos mais importantes 

fidalgos portugueses; esta era, portanto, a ocasião, por excelência para desferir um golpe 

implacável sobre a nobreza, travando-lhe toda a soberba que tão a caracterizava. 

 

Inesperadamente, Pombal ordena que se cerquem os palácios dos fidalgos envolvidos, bem 

como as escolas da Companhia de Jesus. Os homens foram torturados e submetidos a intensos 

interrogatórios e as mulheres foram enclausuradas em recolhimentos religiosos. Em 12 de 

Janeiro de 1759, publica-se a sentença de expulsão dos jesuítas de todo o território português, 

“sendo desnaturalizados, proscritos e exterminados”
1
. No dia seguinte são condenados à 

morte, ante a presença do público, os Marqueses de Távora, o Duque de Aveiro e o Conde de 

Atouguia, bem como alguns plebeus que lhes tinham prestado auxílio. Até esta data, jamais 

tinha Pombal indiciado qualquer interesse pelas questões do ensino. A expulsão dos jesuítas 

                                                
1 Só mais tarde por lei de 3-IX-1759, um ano depois do atentado contra o rei D. José I, os Jesuítas são coagidos a 

abandonar o país. 
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deixara as escolas numa situação desoladora, uma vez que a educação desde sempre estivera 

sob a sua alçada. Era urgente, imprescindível que se adotassem medidas no sentido de 

minorar a sua ausência. Volvidos cinco meses, Pombal publica um alvará com data de 28 de 

junho de 1759, o qual constitui a primeira providência no sentido de regularizar o estado 

catastrófico em que jazia a instrução. Trata-se de um documento da mais elevada importância, 

uma vez que representa o fim de duzentos anos de intensa atividade pedagógica da 

Companhia de Jesus.  

 

O rei, D. José I, admoesta em nome pessoal os Jesuítas, não os poupando a severas críticas; 

por conseguinte, declara ser: 

 

 “servido privar inteira e absolutamente os mesmos Religiosos (os Jesuítas), em 

todos os meus Reinos, e Domínios, dos Estudos de que os tinha mandado 
suspender. Para que do dia da publicação deste em diante se hajam, como 

efectivamente hei, por extinctas todas as classes, e Escolas que com tão 

perniciosos e funestos efeitos lhes foram confiados aos opostos fins da instrução e 

da edificação dos meus fieis Vassalos:  Abolindo  até a  memória  das mesmas 
Classes e Escolas, como se nunca houvessem existido nos meus Reinos, e 

Domínios, onde têm causado tão enormes lezões, e tão graves escandalos”
 2
. 

 

O Marquês de Pombal não procede a uma reforma no verdadeiro sentido do termo, mas 

repudia com  firmeza os compêndios e os métodos  utilizados pelos Jesuítas. O ensino iria 

novamente pautar-se pelos princípios pelos quais se regia havia duzentos anos, segundo reza o 

dito alvará:  

 

«Sou servido» (…) «ordenar» (…) “que no ensino das classes e no estudo das 

Letras Humanas haja uma geral reforma, mediante a qual se restitua  o método 

antigo” (o método anterior à entrada dos jesuítas em Portugal) “reduzido aos 
termos simples, claros e de maior facilidade que se pratica actualmente pelas 

nações polidas da Europa”
 3
. 

 

O alvará de 1759 cria um lugar de Diretor-Geral dos Estudos, o qual ficaria incumbido da 

inspeção dos estabelecimentos de Estudos Menores e da elaboração de um relatório anual. O 

referido alvará deverá preconizar a criação de cadeiras de Gramática Latina, uma ou duas por 

                                                
2
 É possível consultar o texto deste alvará em diversas obras. Consultámos uma delas: Documentos para a 

História da Universidade de Coimbra  (1750-1772), Coimbra, introdução, leitura e índices de Mário Alberto 

Nunes Costa, (1959-1961), 2º vol.,  p. 2. 

Os originais da documentação encontram-se no Arquivo da Torre do Tombo, Coleção do Ministério do Reino, 

vol. 417, sob o título de Registo das Ordens expedidas para a Reforma e Restauração dos Estudos. 
3  Ibid, p. 3. 
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cada vila, e uma por cada bairro de Lisboa; prevê a criação de quatro cadeiras de Grego na 

capital e duas nas cidades de Coimbra, Évora e Porto e uma por cada vila que fosse cabeça de 

comarca; por fim, institui-se a criação de cadeiras de Retórica, com distribuição semelhante às 

cadeiras de Grego. 

 

Mudanças tão profundas permitiriam pressupor uma alteração acentuada da mentalidade, o 

que na realidade não sucedera; o sistema de ensino mantinha-se obsoleto, não sendo permitido 

aos professores manifestarem a sua discordância, sob pretexto algum: 

 

“E porquanto as discórdias provenientes da contrariedade de opiniões que muitas 
vezes se excitam entre os Professores, só servem de distraí-los das suas 

verdadeiras obrigações e de produzirem na Mocidade o espírito de orgulho e 

discórdia, terá o Director todo o cuidado em extirpar as controvérsias e de fazer 
que entre eles haja uma perfeita paz, e uma constante uniformidade de doutrina, 

de sorte que todos conspirem para o progresso da sua profissão e aproveitamento 

dos seus Discípulos”
4
. 

 

O professor que ousasse questionar as orientações superiores seria inicialmente advertido e 

corrigido pelo Diretor; se reincidisse seria demitido e sofreria “as mais penas, que lhe forem 

competentes”, segundo consta do citado alvará. A aversão aos Jesuítas era de tal ordem, que o 

menor resquício que recordasse esta ordem religiosa, seria banido. Durante centenas de anos, 

o estudo da Gramática Latina fizera-se recorrendo à Gramática do P
e
. Manuel Álvares; 

doravante, a sua utilização estava vedada, sendo seriamente punido o professor que persistisse 

em utilizá-la. O alvará referido afirma-o com veemência:  

 

“Hei por proibida, para o ensino das Escolas, a Arte de Manuel Álvares 

como aquela que contribuiu mais para fazer dificultar o estudo da 

Latinidade nestes Reinos. E todo aquele que usar na sua Escola da dita 

Arte” ( …) “ será logo preso para ser castigado ao meu Real arbítrio, e não 

poderá mais abrir Classes nestes Reinos e seus Domínios”
 5

.  

 

Nesta época tão conturbada, foram os oratorianos que, de algum modo, conseguiram mitigar o 

estado de abandono e de confusão generalizada em que o ensino se encontrava. 

 

O alvará que temos vindo a referir, preconiza a criação de escolas gratuitas de Gramática 

Latina, localizando-se uma em cada um dos bairros de Lisboa e as restantes dispersas pelas 

                                                
4 Ibidem 
5 Ibid, p. 4. 
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diferentes vilas do país. No que respeita ao ensino de Grego e de Retórica, criam-se quatro 

escolas em Lisboa, duas em Coimbra, Évora e Porto e ainda uma cadeira de Retórica nas 

restantes cidades e vilas. 

 

O texto do alvará surge acompanhado por longas instruções aos professores, em que se dá 

primazia ao ensino da língua latina, considerando-o como a pedra basilar de toda a instrução. 

 

A aprendizagem do Latim seria feita recorrendo à Língua Portuguesa; sempre que se 

verificasse semelhança entre ambas as línguas, aproveitar-se-ia para ministrar noções de 

Gramática Portuguesa. Este método é inovador, porquanto os jesuítas expunham a Gramática 

Latina, na própria língua latina. 

 

Publicado o alvará de 28 de junho de 1759, era imperioso escolher quem desempenhasse 

condignamente a função de Diretor-Geral dos Estudos; a escolha pendeu sobre o prelado D. 

Tomás de Almeida. O ensino em Portugal encontra-se numa situação calamitosa uma vez que 

os Jesuítas, desde sempre os grandes mentores do ensino, tinham sido expulsos do país. Fez-

se uma lista em que se tentava apurar quem estava habilitado para o exercício da docência, 

tendo-se concluído que o número era manifestamente exíguo. Incansável, D. Tomás de 

Almeida  não esmoreceu e crê-se que terá sido bastante rigoroso na seleção dos futuros 

professores. O testemunho legado por um professor dos Estudos Menores, Bento José de 

Sousa Farinha, assim o declara:  

 

“Cuidou este Director seriamente” – diz Farinha aludindo a D. Tomás de 
Almeida – “de provar e escolher dos homens que logo foram aparecendo, aqueles 

que assim nas letras como nos costumes pareciam mais capazes; para o que 

tirava mui secretas e severas informações, e depois procedia na sua presença a 

longos e apertados exames de cujas diligências é verdade  que poucos  saíram  
aprovados; mas  por isso  mesmo  quase  todos  eles regeram muito bem as suas 

cadeiras, e fizeram os mais formosos dias que tivemos nesta restauração dos 

nossos Estudos”
 6
.              

 

Em nada valeu a D. Tomás de Almeida o espírito de iniciativa demonstrado, porque o 

Marquês de Pombal não prestava grande atenção aos relatórios que este amiúde lhe enviava. 

Eram inúmeros os problemas; os estudantes não podiam ingressar na Universidade de 

                                                
6 SANTOS, Mariana Machado (1947). «Bento José de Sousa Farinha e o Ensino», vol. XXIII da Biblos, 

Coimbra. Neste estudo consultar “Memória Terceira sobre Estudos”, p. 81. 
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Coimbra sem possuir certidão de exame de Retórica e como eram escassas as aulas dessa 

matéria, tornava-se difícil aceder aos estudos superiores. 

 

O estado do ensino pelo país era desolador, pois os ordenados dos professores eram custeados 

pelas gentes das diferentes localidades e como facilmente se compreende, tornava-se difícil, 

senão impossível, que as gentes do povo de parcos recursos, pudessem enviar os seus filhos à 

escola. Esta situação é amplamente descrita por D. Tomás de Almeida, no Relatório de 23 de 

setembro de 1763: 

 

“Os meus Comissários instam por professores com partido” (isto é, pagos por 
colectas municipais) “custando-lhes muito conseguir que haja quem ensine: 

porque os lucros dos que pagam são tão ténues que não bastam para se 

sustentarem, pois sendo pobres os habitantes não têm com que pagar os salários 
aos Mestres e não mandam os filhos aos Estudos pelo que se perdem muitos 

talentos que seriam úteis à Pátria se tivessem aplicação. E já de algumas terras 

soube que os Mestres desampararam os discípulos por não poderem subsistir, e 
buscaram outros empregos mais úteis”

 7
. 

 

Volvidos seis anos desde a publicação do alvará, a situação do ensino era deplorável. Um 

exemplo que bem ilustra este estado de coisas, é o próprio Diretor-Geral dos Estudos auferir o 

seu primeiro vencimento, anos depois de iniciar funções. 

 

Dado o panorama que acabámos de traçar, facilmente se depreende que o alvará de 28 de 

junho de 1759 não obteve êxito algum, pelo que o ensino das Escolas Menores teve de ser 

remodelado na década de 70. 

 

1.2. A criação da Aula do Comércio 

 

A primeira medida tomada pelo Marquês de Pombal em prol do ensino, prende-se com a 

criação da Aula do Comércio, cujos Estatutos datam de 19 de abril de 1759. 

 

Os comerciantes portugueses tinham uma notória falta de preparação face aos seus 

congéneres europeus, pois desconheciam regras contabilísticas e as equivalências e 

conversões entre pesos e moedas de Portugal e de outros países. O comércio português com o 

                                                
7 CARVALHO, Rómulo de (1996).  História do Ensino em Portugal – desde a Fundação até ao Fim do Regime 

de Salazar – Caetano, 2ª edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 436. 
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exterior estava sob a alçada de estrangeiros, estabelecidos há muito em Portugal, estando 

alguns já naturalizados. Um desses estrangeiros, Jácome Ratton, de origem francesa, mas 

naturalizado português, deixou-nos uma obra que retrata as atividades comerciais e industriais 

no séc. XVIII. A sua obra, intitulada Recordações, foi redigida em Londres, durante um 

período de exílio a que se viu forçado, mercê de alterações políticas que ocorreram em 

Portugal no início do séc. XIX.  

 

Durante os 63 anos que viveu em Lisboa, de 1744 a 1810, Ratton teve oportunidade de se 

inteirar cabalmente da fraca preparação dos nossos comerciantes. No seu livro refere-se a 

criação de uma Aula de Comércio para que nela: 

“se ensinassem os elementos até então ignorados pela maior parte dos nacionais, 

que somente praticavam o comércio no interior do Reino e suas Colónias, e não 
se conheciam suas firmas nas praças estrangeiras; contando-se apenas três casos, 

de que eu me lembro, cujos nomes se achavam unidos a outros estrangeiros.” 

(…) “Afora estes se não conhecia outro nacional que tivesse prática de 
escrituração dos livros em partidas dobradas, nem que fosse versado no 

conhecimento dos pesos, medidas e moedas estrangeiras, dos câmbios, e suas 

combinações; porque os Jorges, Palyarts, Despies, Vanzelleres, Crammers, 
Vanpraetz, Clamouses, todos eram filhos de pais estrangeiros que os haviam 

mandado educar fora”
8
. 

 

 Esta escola era frequentada pelos filhos e netos dos comerciantes mais insignes. Ingressava-

se na Aula de Comércio com catorze anos de idade. O curso durava três anos e o programa de 

estudos contemplava as seguintes matérias: as quatro operações de Aritmética, quebrados, 

regra de três e outras, pesos em todas as praças do comércio, medidas, moedas, câmbios, 

seguros, fretes, comissões, obrigações, escrituração dos livros por grosso e a retalho. 

 

Há quem considere a Aula de Comércio uma iniciativa notável, indicando-a até como sendo a 

primeira escola de carácter técnico em todo o mundo. Cremos haver nesta afirmação um certo 

exagero, porquanto não é de acreditar que em praças onde o comércio era tão desenvolvido 

como a Inglaterra ou os Países Baixos, não houvesse a formação necessária
9
. 

Certo é que a sua existência em Portugal, foi determinante na preparação dos comerciantes 

portugueses. 

                                                
8  RATTON, Jácome (1813). Recordaçoens de Jácomme Ratton, sobre occurrencias do seu tempo em Portugal, 

durante o lapso de sessenta tres annos e meio, alias de Maio 1747 a Setembro de 1810 que rezidio em Lisboa: 

acompanhadas de algumas subsequentes reflexoens suas, para informaçoens de seus proprios filhos, Bridge-

Street, Impresso por H. Bryer, Blackfriars, pp. 458-460. 
9 CARVALHO, Rómulo de. ob. cit., p. 460. 
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1.3. O Colégio Real dos Nobres de Lisboa 

 

A fundação do Colégio Real dos Nobres, em Lisboa, ocorre na segunda metade do séc. XVIII. 

A sua criação é, de facto, um acontecimento de crucial importância na história do nosso 

ensino. A existência deste Colégio constitui a aceitação oficial da nova orientação pedagógica 

que na época reinava na Europa, nascida da Filosofia Natural de Newton e das doutrinas de 

Locke
10

. 

 

O pensamento pedagógico de Locke aponta a conquista das virtudes morais como um dos 

principais objetivos a alcançar através da educação. Uma formação verdadeiramente completa 

deveria fazer o jovem abominar a mentira, ser complacente com o próximo, ter para com 

todos bom trato, independentemente da sua origem social, ensiná-lo a refrear os seus impulsos 

violentos, torná-lo, enfim, honrado, amável e compreensivo. Refira-se que Locke 

desempenhou a função de precetor do filho de um nobre inglês, por conseguinte a sua 

doutrina pedagógica dirige-se à educação dos nobres. Para Locke era essencial proceder-se 

através do ensino a uma transformação moral profunda destes jovens. 

 

A fundação do Colégio Real dos Nobres deve-se ao Marquês de Pombal. Terá sido 

certamente influenciado pela existência de instituições de ensino semelhantes que grassavam 

pelos restantes países europeus. Nesta época assistia-se a um imenso interesse pelas questões 

do ensino, a avaliar pela proliferação de obras existente: “On ne vit jamais tant de livres sur la 

manière de bien élever la Jeunesse (…)”
11

. 

 

Nesta época, acreditava-se piamente nos benefícios do progresso material. Esta perspetiva da 

vida, do alcance da felicidade, constitui um dos traços marcantes do “iluminismo”. A 

existência terrena deixa de ser fonte de sofrimento, passando a oferecer um manancial 

vastíssimo ao alcance do comum dos mortais, mas para tal era forçoso que o Homem se 

tornasse instruído, culto e educado. A educação torna-se o alicerce do progresso humano e da 

felicidade universal. 

 

                                                
10 CARVALHO, Rómulo de (1959). História da Fundação do Colégio Real dos Nobres de Lisboa, Coimbra, 

Atlântida- Livraria Editora, Ldª, p. 11. 
11 MARQUIS CARACCIOLI (1768). Le véritable mentor, ou l’éducation de la noblesse, Paris, 5ª edição, p. 3. 
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Na sua origem, este programa de valorização do Homem não se limitava à educação dos 

nobres, mas assumia um carácter de âmbito universal. Porém, atendendo aos vícios de 

soberba, de sobranceria que caracterizava os jovens nobres desta época, era imperioso  refrear 

os seus ímpetos que se opunham à nova ideologia pedagógica. Os Colégios dos Nobres 

(criados no séc. XVIII, sob a influência do Iluminismo) destinavam-se a cercear os excessos 

da nobreza, obrigando os jovens nobres a regras de comportamento que, no seio das suas 

famílias, não existiam. Em Portugal, pensamos que a criação do Colégio Real dos Nobres, 

criado por um homem da cepa do Marquês de Pombal, não pretendia aumentar o poder da 

Nobreza, mas sim dominá-la. Nas Memórias do italiano Gorani que esteve em Portugal de 

1765 a 1767 encontramos espelhada essa opinião: 

 

 «O Conde de Oeiras fundara o Colégio dos Nobres apenas com intuitos 

políticos. Neste particular ele usava como os imperadores do Japão, que 
obrigam uns tantos membros de cada família nobre a fixar-se na capital como 

reféns da sua fidelidade. O Ministro desejava ter debaixo de mão os filhos da 

nobreza, que tanto perseguira e vexara, para assim melhor segurar os pais.»
12

.        

 

Nesta época vivia em Paris um conceituado médico português, António Nunes Ribeiro 

Sanches (1699-1782). Este vulto da vida intelectual portuguesa, desde muito jovem se 

ausentou para o estrangeiro, não tendo jamais regressado a solo lusitano. Como muitos 

pensadores desta época, procurou além-fronteiras o saber e a inovação científica que em 

Portugal não encontrava. O seu talento foi sobejamente apreciado e reconhecido, tendo 

chegado a ser médico da Czarina da Rússia. A sua vida decorreu, na sua quase totalidade, em 

Paris, cidade onde granjeou a fama e respeito.  

 

O ensino e a educação constituíram alvo de grande interesse por parte deste médico insigne. 

Ao tornar-se conhecedor do alvará de 28 de junho de 1759, movido por um imenso 

entusiasmo começa a redigir uma obra que reflete sobre estas questões. Esta foi redigida sob a 

forma de cartas, tal como era habitual na época e intitulou-se Cartas sobre a educação da 

mocidade. Trata-se de uma obra de inestimável valor no contexto da bibliografia pedagógica 

portuguesa. A primeira publicação surgiu em Paris em 1760; a primeira edição contemplava 

apenas 50 exemplares, tendo sido reeditada por Maximiliano Lemos, na Imprensa da 

Universidade de Coimbra em 1922. 

                                                
12 GORANI, José. Portugal. A corte e o país nos anos de 1765 a 1767, trad. de Castelo Branco Chaves, Lisboa, 

p. 98. 
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Esta obra reveste-se de particular importância, uma vez ter sido elaborada por um homem 

ilustrado que viveu numa época onde se começou a esboçar uma nova conceção social. Seria 

legítimo esperar que a sua obra refletisse esta nova mentalidade, o que na realidade não se 

verificou. Esta obra, de suma importância no pensamento pedagógico português, reflete o 

condicionalismo mental a que o homem está sujeito pela época em que vive e faz-nos meditar 

sobre as implicações políticas que lhe estão intimamente associadas. 

 

Ribeiro Sanches expõe largamente, nas Cartas a sua conceção de educação, abarcando desde 

o ensino primário ao universitário. A organização que preconiza dirige-se a três grupos 

sociais, assaz distintos e, por conseguinte, merecedores de uma educação também diferente. A 

educação que receberiam não dependeria das suas capacidades intelectuais, mas sim da 

proveniência social; esses grupos correspondiam ao povo, classe média e nobreza. 

 

Para Ribeiro Sanches, o povo não deveria estudar. Aliás, logo numa fase inicial é peremptório 

ao esclarecer que o seu objetivo não se destina às gentes do povo: “Logo me perguntarão se 

toda a mocidade do Reino, deve ser educada por Mestres, se o Estado há de contar entre esta 

Mocidade o filho do Pastor, do Jornaleiro, do Carreteiro, do Criado, do Escravo e do 

Pescador?” se deverão existir “escolas públicas ou particulares, de graça ou por dinheiro, para 

ensinar a Mocidade que, pelo seu nascimento e suas poucas posses, é obrigada a ganhar a vida 

pelo trabalho corporal. A argumentação de que se socorre é explícita, não dando azo a 

dúvidas: “Que filho de Pastor quererá ter aquele ofício de seu pai se à idade de doze anos 

soubesse ler e escrever?” “O Rapaz de doze ou quinze anos, que chegou a saber escrever uma 

carta, não quererá ganhar a sua vida a trazer uma ovelha cansada às costas, a roçar de pela 

manhã até à noite, nem a cavar.” (…) “ seria louvada a lei” – acrescenta – “que não houvesse 

escolas nas Aldeias”
13

. 

 

É deveras lamentável que um homem ilustrado como Ribeiro Sanches, considere legítimo 

dividir a sociedade em grupos estanques; as capacidades intelectuais e as expectativas 

acalentadas pelos indivíduos são de somenos importância, o que vale de facto é o berço, é o 

nascimento. Porém, não podemos avaliar esta perspetiva à luz da atualidade, mas tendo em 

conta a mentalidade setecentista. 

                                                
13 RIBEIRO SANCHES, António Nunes (1922). Cartas sôbre a Educação da Mocidade, Nova Edição revista e 

prefaciada pelo Dr. Maximiliano de Lemos, Coimbra, Imprensa da Universidade, pp. 108-115. 
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Vários pensadores do séc. XVIII perfilham uma conceção de ensino análoga à de Ribeiro 

Sanches; a título de exemplo, refira-se Voltaire para quem: “Haverá sempre e é indispensável 

à felicidade dos Estados que haja sempre miseráveis ignorantes”
14

. 

 

A educação dos jovens de origem nobre constitui um tema de particular interesse no séc. 

XVIII, dando lugar a notáveis estudos pedagógicos. Acreditava-se que a sua formação não 

poderia estar inteiramente à mercê dos seus pais, pois assim se fomentariam certos traços de 

temperamento reprováveis como o orgulho, a prepotência, a ociosidade e a defesa excessiva 

de privilégios; temia-se que estes jovens levados pela soberba, se insurgissem contra o poder 

real. 

 

O mundo, tal como era habitualmente encarado há centenas de anos, tendia a sofrer 

mudanças. Assistia-se a notáveis progressos da Ciência e da Técnica, do Comércio e da 

Indústria despoletando inevitavelmente a reorganização social; começaram a surgir 

indivíduos, de origem simples, que adquiriram predominância social, provocando a 

indignação entre os nobres que se sentiam ultrajados. A estes não bastava exibirem os seus 

brasões, doravante era imperioso valorizarem-se, instruírem-se, atualizarem-se, pois só assim 

poderiam ombrear com a burguesia. Tornava-se imprescindível dotar os nobres de uma sólida 

formação. Não se esperava que eles viessem a exercer mesteres habitualmente 

desempenhados pelos burgueses, como a Medicina e o Direito, mas que se dedicassem a 

servir a pátria pelas armas. Ribeiro Sanches perfilha dessa opinião: “quem pensar na 

conservação da nossa Monarquia” vê imediatamente “que necessita de Oficiais de Mar e 

Terra, isto é, de um exército, e de uma frota. É certo que só entre a nobreza se acham as 

pessoas mais aptas para exercitar estes Cargos; e não necessito aqui de amontoar lugares 

comuns para provar o que todos sabem por experiência”
15

. 

 

No que respeita ao plano de estudos, Ribeiro Sanches propõe que se lecionem Gramática 

Portuguesa, Latim, Castelhano, Francês, Aritmética, Álgebra, Trigonometria, Secções 

Cónicas, Geografia, História Profana, Sagrada e Militar, Risco, Fortificação, Arquitetura 

Militar, Naval e Civil, Hidrografia, Náutica, Dança, Esgrima, Manejo de espingarda, 

Equitação e Natação. 

                                                
14 Frase escrita por Voltaire e citada por Adolfo Coelho em Para a História da Instrução Popular, Centro de 

Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian, Lisboa, 1973, p. 141. 
15 RIBEIRO SANCHES, António Nunes. ob. cit., p. 174. 
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A educação dos jovens nobres era considerada de suma importância; no ano seguinte ao da 

publicação das Cartas de Ribeiro Sanches, criou-se o Colégio Real dos Nobres (7-III-1761). 

O ensino ministrado não era exclusivamente militar, tal como Ribeiro Sanches tinha 

idealizado; tratava-se de uma escola civil, com a peculiaridade de ser destinada apenas a 

nobres.  

 

O plano de estudos aproximava-se significativamente do traçado por Ribeiro Sanches, 

contudo incluía o Grego e o Italiano, em detrimento do Castelhano. Na preparação científica 

era ambicioso, chegando a contemplar a Física Experimental e a Astronomia. A grande 

maioria dos mestres era de origem estrangeira, excetuando o reitor (José de Quental Lobo), o 

vice-reitor (João Egas de Bulhões e Sousa) e o guarda-livros, que eram portugueses. 

 

Os Estatutos do Colégio Real dos Nobres de Lisboa foram publicados em 7 de março de 

1761. Volvidos vários anos ainda não se lograra estabelecer o Colégio; surgiram dificuldades 

de vária ordem que impediam o seu funcionamento, nomeadamente no que respeita à escolha 

dos mestres. Pombal pretendia que os professores fossem estrangeiros e, apesar de aliciados 

com grandes benesses, tornara-se difícil tarefa a sua escolha. 

 

O Colégio abriu oficialmente a 19 de março de 1766. Este estabelecimento estava preparado 

para albergar cem estudantes nobres, mas apenas se matricularam vinte e quatro, em regime 

de internato, cuja idade oscilava entre os sete e os treze anos. 

 

Atendendo aos relatórios anuais do Diretor-Geral dos Estudos, o seu funcionamento foi 

desolador. Várias circunstâncias contribuíram para este estado lastimável, mas salienta-se a 

sua grave situação financeira. Os proventos do Colégio resultavam de vários bens confiscados 

à Companhia de Jesus, mormente os terrenos e o edifício onde o Colégio se instalou. A 

situação era calamitosa, pois até os vencimentos dos professores tardavam a chegar, 

demorando alguns meses, por vezes, até anos. 

 

Apesar destas vicissitudes é louvável, ter-se criado neste Colégio um Gabinete de Física 

Experimental que estava apetrechado  com um vastíssimo  espólio  de  material  didático  que   
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nos colocou na vanguarda da Europa. Findo o ensino científico no Colégio, este material foi 

transferido para a Universidade de Coimbra
16

. 

 

Em 1772 termina o ensino científico no Colégio dos Nobres, passando desde então a 

ministrar-se apenas ensino literário, situação que se manteve até 1837, ano em que o Colégio 

fechou as portas. 

 

O que restava dos bens do Colégio dos Nobres foi transferido para a Escola Politécnica, tal 

como o comprova o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Atualmente o material deste laboratório encontra-se no Museu Pombalino da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Coimbra. A este propósito consulte-se Rómulo de Carvalho, História do Gabinete de Física da 

Universidade de Coimbra – desde a sua fundação (1772) até ao Jubileu do professor italiano Giovanni António 

Dalla Bella (1790), II Centenário da Reforma Pombalina da Universidade, Universidade de Coimbra, Coimbra, 

Biblioteca Geral, 1978. 
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                                            Quadro 1 

 

 

Fonte: Cópia de um ofício da Junta Administrativa da Escola Polytechnica a S. Exª. o Ministro da Guerra (cópia 
conforme o original, Secretaria da Escola Polytechnica em 28 de outubro de 1840) in Portugal e a Instrucção 

Pública, p. 10 (miscelânea que se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa).A este propósito, veja-se também 

o  Diário do Governo, nº 237 de 6 de outubro de 1840, p. 1324. 
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1.4. A administração dos Estudos Menores é delegada à Real Mesa Censória 

 

O ensino em Portugal estivera durante centenas de anos sob a alçada da Companhia de Jesus. 

O Marquês de Pombal desfere um rude golpe na instrução em Portugal, ao banir esta Ordem 

religiosa, ostracizando-a em absoluto. A sua ação resume-se fundamentalmente a dois 

momentos de particular importância: a publicação do alvará de 28 de junho de 1759 em que 

se impede o ensino dos Jesuítas, se concebem as normas da nova metodologia para as Escolas 

Menores e se cria a Direção-Geral dos Estudos; uma outra iniciativa de crucial importância, 

foi a criação do Colégio Real dos Nobres de Lisboa. Mau grado ter o Colégio encerrado as 

suas portas e a Direção-Geral ter sido extinta, a sua existência foi marcante nesta época. 

 

O alvará de 5 de abril de 1768 cria um novo organismo, a Real Mesa Censória. A sua função 

era primordialmente reformar o sistema de censura vigente até à data, que incluía  o Santo 

Ofício, o Ordinário e o Desembargador do Paço. 

 

Três anos mais tarde, por alvará de 4 de junho de 1771, definem-se as suas funções, 

atribuindo:  

“à Real Mesa Censória toda a Administração, e Direcção dos Estudos das 
Escolas menores destes Reinos e seus Domínios; incluindo nesta 

Administração e Direcção não só o Real Colégio de Nobres, mas todos e 

quaisquer outros Colégios e Magistérios que foi servido mandar erigir para 
os Estudos das primeiras idades”

17
.            

 

Volvido mais de um ano, a 3 de agosto de 1772, a Real Mesa Censória traça um quadro 

deplorável do estado do ensino que fora incumbida de inspecionar: “Sendo fatal o estrago 

causado nas Escolas Menores deste Reino pela negligência e educação positivamente má dos 

Jesuítas a que elas foram confiadas, e não se havendo reparado até o presente quanto era 

necessário” (…)
18

. Destas palavras transparece a crítica à Direção-Geral dos Estudos e a 

imperiosa necessidade de adotar providências eficazes. 

 

A Real Mesa Censória propõe um plano para as Escolas Menores que abarque o Continente, 

as Ilhas e os Domínios em África, Ásia e América (Brasil), indicando minuciosamente os 

                                                
17 DELGADO DA SILVA, António (1829). Colecção da Legislação Portugueza desde a última compilação das 

ordenações, redegida pelo desembargador António Delgado da Silva (Legislação de 1763 a 1774), Lisboa, 

Typographia Maigrense, pp. 540, 541. 
18 CARVALHO, Rómulo de. História do Ensino em Portugal, p. 453. 
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lugares onde funcionariam e o número de mestres de ler e de professores de Latim, Grego, 

Retórica e Filosofia. Esta iniciativa é deveras louvável, pois indicia um espírito   de  

sistematização  inexistente  até  à data.   

  

A publicação do quadro de escolas surge em anexo à lei de 6 de novembro de 1772 e intitula-

se: “Lei por  que  V. Mag
de

. é servido ocorrer aos funestos estragos das Escolas Menores, 

fundando-as de novo, e multiplicando-as nos seus Reinos e todos os seus Domínios debaixo 

da Inspecção da Real Mesa Censória”
19

. O mapa das escolas a que aludimos anteriormente é 

sobejamente ilustrativo
20

: 

 

                                                   Quadro 2 

 

                    Mapa das escolas com a distribuição dos professores 

 

Docentes 

 

Continente 

 

Ilhas 

 

Ultramar 

 

Total 

 

Mestres de Ler 

Prof. De Latim 

 “       “  Grego 

 “       “  Retórica 

 “       “  Filosofia 

 

 

440 

205 

31 

39 

28 

 

15 

10 

3 

3 

3 

 

24=(17+4+3) 

21=(15+3+3) 

4=(3+0+1) 

7=(6+0+1) 

4=(3+0+1) 

 

479 

236 

38 

49 

35 

837 

Fonte: Rómulo de Carvalho (1996). História do Ensino em Portugal – desde a Fundação até ao Fim do Regime 

de  Salazar – Caetano, 2ª edição, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 454. 

 

 

Segundo a terminologia da época, a designação de “mestre de ler” aplicava-se àqueles que 

ensinavam a ler, escrever e contar; a palavra “professor” aplicava-se aos restantes docentes. O 

número de mestres de ler contemplado na lei de 6 de novembro de 1772, é de 479. A 

distribuição deste número obedecia ao seguinte critério: 440 mestres no Continente, 15 nas 

Ilhas e 24 no Ultramar: 17 no Brasil, 4 em África (Cabo Verde, Príncipe, Angola e 

Moçambique) e 3 na Ásia (2 em Goa e 1 em Macau). Ocasionalmente, seria ministrado em 

algumas dessas escolas o ensino de Latim, de Grego, de Retórica e de Filosofia. 

                                                
19 A lei vem publicada na Legislação Portuguesa na respetiva data. Tanto a Lei (6-XI-1772) como a exposição 

da Mesa Censória que surgiu anteriormente (3-VIII-1772) encontram-se no Registo das Ordens, p. 186, vº. 197. 
20 CARVALHO, Rómulo. ob. cit., p. 454. 
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Nas disciplinas que constam do quadro não figura a língua nacional, pese embora estar 

previsto que a Gramática Portuguesa fosse ensinada pelo professor de Latim. O alvará de 30-

IX-1770 estipula que nas aulas de Latinidade se deverão socorrer da Gramática Portuguesa de 

António José dos Reis Lobato. 

 

Esta lei pretendia impor uma certa vigilância sobre as escolas, como forma de garantia do seu 

bom funcionamento. Prevê-se o exercício da inspeção efetuado com regularidade, pois cada 

escola deveria ser submetida pelo menos três vezes por ano à inspeção por parte da Real Mesa 

Censória. Como complemento dessa inspeção, cada professor estava incumbido de elaborar 

um relatório anual, onde para além de considerações de carácter geral tecidas a propósito das 

atividades, deveriam constar dados sobre os curricula escolares dos alunos. 

 

A lei de 6 de novembro de 1772 admitia o ensino doméstico e o ensino particular. Para o 

cabal e legítimo exercício do ensino particular exigia-se a posse de um título de capacidade 

conferido pela Real Mesa Censória, depois de efetuadas provas a que o professor se 

submetesse. Quem ousasse prevaricar e por seu livre arbítrio desobedecesse, incorreria em 

penas gravíssimas; a título de exemplo, refiram-se multas pesadas e repreensões que poderiam 

até levar ao degredo para África. 

 

A lei referia o plano de estudos a ministrar nas escolas régias, incluindo saberes que iam 

desde ler, escrever e contar até ao ensino de rudimentos sobre a sintaxe da língua portuguesa, 

ao menos as quatro operações aritméticas, o catecismo da religião cristã e elementos de 

civilidade. 

 

Para a efetiva implementação desta lei, era de vital importância obter somas avultadas que 

permitissem custear as inevitáveis despesas desta escola. Pombal decide dotar o ensino de 

uma relativa independência e de um certo desafogo económico; para tal cria um imposto 

designado subsídio literário, o qual passaria a ser administrado pela Real Mesa Censória. 

Volvido um ano da sua criação, este imposto rendia anualmente 100 milhões de réis. Citamos, 

a este propósito, um excerto da lei onde se descreve a proveniência deste imposto: 

 

 

 



 

56 

 

«Mando que para a útil aplicação do mesmo ensino público, em lugar das 

sobreditas colectas até agora lançadas a cargo dos povos, se estabeleça, como 

estabeleço, um único imposto, a saber: Nestes Reinos, e ilhas dos Açores e 
Madeira, de um real em cada canada de aguardente; de cento e sessenta réis 

em cada pipa de vinagre; na América e na África, de um real em cada arrátel 

de carne da que se cortar nos açougues; e nelas e na Ásia, de dez réis em 

cada canada de aguardente das que se fazem nas terras, debaixo de qualquer 
nome que se lhe dê ou venha a dar»

21
. 

           

A Universidade de Coimbra suportava as suas despesas, dado que auferia de rendas próprias; 

assim, todo o dinheiro obtido com o subsídio literário revertia em favor do ensino primário e 

secundário, da Aula do Comércio e do Colégio dos Nobres. Havia quem questionasse a 

legitimidade destas duas últimas instituições de ensino usufruírem desta benesse, uma vez que 

só podiam ser frequentadas por grupos restritos da sociedade, os filhos dos comerciantes e os 

nobres. 

 

O subsídio literário que fora originalmente criado com o fito de custear as despesas do ensino, 

veio mais tarde a ser utilizado para outros fins. Dessa coleta, passaram a ser retiradas 

avultadas somas para financiar a Academia das Ciências de Lisboa, a Academia da Marinha e 

a Biblioteca Pública. 

 

Estes desvios deram azo a uma inevitável celeuma. A dada altura considerou-se pertinente 

encerrar 231 cadeiras de latim então existentes, tendo a polémica decisão sido submetida ao 

arbítrio da Diretoria-Geral dos Estudos. O argumento invocado para o encerramento destas 

cadeiras baseava-se na falta de dinheiro proveniente do subsídio literário que não conseguia 

comportar todas as despesas. Um outro membro da Diretoria-Geral insurge-se contra as 

razões apresentadas, alegando os sucessivos desvios que eram feitos deste imposto para os 

mais diversos fins. O espírito com que fora instituído o subsídio literário pela legislação 

pombalina desvirtuara-se, afastando-se em absoluto da sua intenção original
22

. 

 

A título de curiosidade, apresentamos três quadros que ilustram a distribuição dos Mestres das 

Escolas Menores pelo país, o plano geral dos estudos e os ordenados auferidos (informações 

respeitantes a 1772)
 
. 

                                                
21 DELGADO DA SILVA, António (1829). Colecção da Legislação Portuguesa, Lisboa, (vol. II), 1763-1774, p. 

617. 
22 Veja-se o cód. 1339 da Colecção de Manuscritos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (Col. de 

Ms de BGUC, fls. 11 e ss.). 
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                                               Quadro 3 

 

 

Fonte: GOMES DE BRITO, José Joaquim (1893). «A Reforma Pombalina da Instrucção» in Revista de     

          Educação e  Ensino, nº1, ano VIII,  Lisboa Guillard, Aillaud & Cª., p. 53. 
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                                                                               Quadro 4 

                 

Fonte: GOMES DE BRITO, José Joaquim (1893). «A Reforma Pombalina da Instrucção» in Revista de     

           Educação e   Ensino, nº1, ano VIII, Lisboa Guillard, Aillaud & Cª., p. 52. 
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                                                                              Quadro 5 

 

                 

 

 

Fonte: GOMES DE BRITO José Joaquim (1893).  «A Reforma Pombalina da Instrucção» in Revista de  

           Educação e  Ensino, nº1, ano VIII, Lisboa Guillard, Aillaud & Cª., p. 54. 
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1.5. O estado do ensino em finais do séc. XVIII na perspetiva de Santos Marrocos 

 

A lei pombalina de 1772 veio a sofrer profundas alterações com o decurso do tempo. A 

propósito do estado do ensino nesta época, há um curioso relatório de 1799, da lavra do 

professor de Filosofia Santos Marrocos, que ilustra o estado deplorável em que o ensino se 

encontrava. O professor Santos Marrocos foi incumbido de redigir o citado relatório pelo Dr. 

Francisco de Lemos Faria, então reitor da Universidade de Coimbra e Presidente da Diretoria-

Geral dos Estudos
23

.   

 

Este texto denuncia as irregularidades existentes no ensino da época, e fá-lo de uma forma 

contundente. O Estado, para diminuir as despesas, delegou o ensino de muitas cadeiras de 

primeiras letras, quase todas as cadeiras de latim e muitas de filosofia às Corporações 

religiosas. Assim, em vez de pagar, tal como estava inicialmente previsto, a soma de 66$000 a 

cada professor primário, passaria a despender 40$000 com cada religioso que substituísse um 

mestre secular. 

 

O relatório de Santos Marrocos denuncia, de forma veemente, as nefastas consequências do 

ensino ser delegado às corporações religiosas. Estes não se preocupavam com  a escolha dos 

professores mais capazes, pelo contrário, socorriam-se de qualquer religioso que tivesse 

disponibilidade para o exercício da função docente. Esta prática deixava inevitáveis sequelas 

na qualidade do ensino ministrado. Santos Marrocos ilustra esta prática, mencionando um 

caso que conhecera concretamente. 

 

Tratava-se de um professor pertencente a certa ordem religiosa que visava ocupar uma cadeira 

de filosofia, sendo por duas vezes preterido para o ensino aos seus congéneres, por manifesta 

falta de preparação. Contudo, por estranho que se afigure, os mesmos que lhe haviam 

sonegado o exercício deste ensino, deram-lhe o seu aval para lecionar na escola pública. 

 

A escolha que pendia sobre os religiosos para o exercício do ensino, acabou fatalmente por 

gerar  profundas  alterações  na  rede  escolar  prevista inicialmente. O número de escolas em 

                                                
23 SANTOS MARROCOS, Francisco José dos (1893). “Memória sobre o actual estado dos Estudos Menores em 

o Reino de Portugal, principalmente na cidade de Lisboa” 1799, publicado na Revista de Educação e Ensino, (nº 

10), ano.VII, Lisboa, Guillard, Aillaud & Cª,  p. 433. 
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exercício diminuiu substancialmente, pois aberta uma vaga esperavam-se meses intermináveis 

até que um religioso se dignasse ocupá-la. A população ressentia-se desta situação, pois 

ficava à mercê da benevolência destes religiosos. Certo é que muitas destas escolas deixaram 

de funcionar onde o número de habitantes assim o exigia, mas passavam a existir nos 

conventos onde viviam os professores, em locais remotos. Santos Marrocos retrata, de forma 

curiosa, esta peculiar situação:  

 

“Só porque na grimpa de um escarpado monte existia milagrosamente 

dependurado um pobre conventinho de capuchos ou de marianos, na 
distância de uma légua, e mais, das povoações, aí foi posta uma aula de 

Latim, com outra escola (i. é.: de primeiras letras)”
24

.   

 

Os lugares vagos no ensino primário, devido à morte dos professores, ou porque estes 

enveredavam por uma profissão mais lucrativa, eram habitualmente preenchidos por mestres 

pertencentes às ordens religiosas. Estes professores sobreviviam com poucos recursos, 

aceitando de bom grado quantias insignificantes, perfeitamente irrisórias. Habituados que 

estavam à austeridade monacal, facilmente sobreviviam com escassos mil réis. Os mestres 

leigos eram confinados à quase indigência, pois tinham de retirar dos 60$000 que recebiam, 

(dos quais ainda pagavam o imposto de décima) uma parcela para pagar o aluguer de uma 

casa onde recebessem os alunos, bem como tinham de pagar do seu bolso, as despesas com a 

higiene e a conservação dessa sala. Os ordenados que os mestres régios auferiam em 1779, 

mantiveram-se quase inalterados durante longos anos, uma vez que os mestres pertencentes às 

ordens religiosas, aceitavam com normalidade tal situação. 

 

A pobreza que vitimava um grande número de professores, induzia-os a práticas menos 

honestas. Santos Marrocos apresentava-nos uma visão confrangedora e simultaneamente 

caricata do professor primário em finais do séc. XVIII: 

 

“…estes mestres, como bufarinheiros em loja de quinquilharia, vendem aos 

discípulos papel, tintas, regras e pastas; fazem imposições mensais, 
contribuindo cada um para a água de beber, tendo mais preço sendo por um 

copo, varrer a escola, e o mais que omito”
25

.   

 

 

                                                
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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O relatório alude ainda à falta de qualidade no ensino, talvez intencional. Os pais que queriam 

proporcionar aos filhos a instrução necessária, viam-se na iminência de pagar aos mestres 

horas suplementares: 

 

«…e se alguém quer estar com mais presunção de gravidade – escreve 

ainda o relator – separado em uma sala ou quarto particular, e vigiado com 

mais atenção no ler e no escrever, satisfará por vários preços. Porém ainda 
o mais pobre da clausura não pode contribuir com 120 rs. A quem compete 

o nome de discípulo da Escola Régia, lá são remetidos os sapatos do sr. 

Mestre, e levados pelo pequeno para serem concertados pelo pobre pai; ou 

qualquer outro traste competente ao seu ofício»
26

. 

 

Este hábito tornara-se a tal ponto arreigado que nem mesmo o aumento dos ordenados dos 

professores decretado pela Assembleia Constituinte de 1821-22 conseguiu erradicá-lo. Alguns 

professores acumulavam o ensino com o exercício de cargos públicos
27

.   

 

Mais tarde, através de uma provisão de 1817, proibia-se expressamente aos professores que 

recebessem dos seus alunos compensações em dinheiro, sob pena de castigo que poderia até, 

em última instância, levar à demissão. Apesar destas ameaças prementes, esta reprovável 

prática nunca foi abolida na sua totalidade. 

 

O relatório elaborado por Santos Marrocos fora feito a pedido de D. Francisco de Lemos de 

Faria. O seu objetivo primordial era averiguar as condições de funcionamento das escolas 

primárias e secundárias existentes na cidade de Lisboa. O texto é minucioso e faculta-nos 

pormenores que comprovam o desinteresse e a indiferença dos habitantes da capital pelas 

escolas públicas. Esta atitude devia-se ao estado deplorável a que o ensino chegara. 

 

No que respeita aos estudos secundários, na cidade de Lisboa havia seis escolas de Filosofia, 

três de Retórica, duas de Grego e nove de Latim. Estas eram frequentadas por um reduzido 

número de alunos, dada a falta de preparação dos mestres, razão que os dissuadia de 

comparecer. 

 

                                                
26 Ibidem 
27 A este propósito, veja-se a informação do comissário de estudos António de Castro, que consta do Cód. 1341 

da Col. de Ms. da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC), fl. 119. 
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Para além das escolas secundárias referidas, havia em Lisboa uma classe de Desenho e de 

Arquitetura, criada por alvará de 3 de agosto de 1781. O corpo docente era constituído por 

dois professores titulares e dois substitutos, aos quais eram pagos ordenados avultados de 

450$000 e 240$000 respetivamente. O seu vencimento era assegurado pelo subsídio literário. 

Esta escola usufruía de excecionais condições comparativamente às escolas secundárias: 

estava instalada num edifício pago pelo subsídio e para ela fora nomeado um porteiro que 

recebia o ordenado de 100$000 (quantia exorbitante, muito superior à de um professor de 

primeiras letras). 

 

Os alunos, cerca de meia centena, utilizavam material escolar facultado pela própria escola 

(papel, canivetes, lápis) e, no final de cada ano, eram remunerados com prémios pecuniários. 

Santos Marrocos comenta esta discrepância de critérios com um certo azedume: “E os pobres 

estudantes que frequentam outras aulas de superior merecimento e consideração para 

formarem cabeças de razão e não de lápis, nem de livros e prémios gozam”. 

 

Neste mesmo relatório, Santos Marrocos debruça-se sobre as escolas de primeiras letras, 

traçando um quadro verdadeiramente confrangedor. Os mestres eram miseravelmente 

remunerados, o que propiciava ser o ensino exercido por gente pouco instruída e até de 

honestidade duvidosa:       

     

“Contam-se nesta Corte 18 pobres e desgraçados mestres com 90$000 rs. De 

ordenado; e que excluída a décima, apenas se contará do resto para aluguer de 

uma loja onde se ensine com o nome de escola régia. Á vista do que não me 
persuado que um homem sensato, tendo assas capacidade, passe pelo 

sofrimento e sujeição, como pede e manda o ensino das primeiras letras, e com 

ele a ciência de formar na flor da idade bons e virtuosos costumes, percebendo 
tão limitado estipêndio; por isto vejo serem ocupadas estas cadeiras por 

homens estúpidos, e pouco dignos ou decentes, excepto um ou outro, tolhendo 

a mocidade para nada ser, e em sua vida merecer; bem como passarem os 

mestres pelas tristes amarguras de suas necessidades com muitas indecências 
na prática de maus exemplos, de que a mocidade não devera ter conhecimento 

algum, (…) “
28

. 

 

As crianças órfãs ou indigentes eram albergadas em dois colégios-asilos dirigidos por 

eclesiásticos, cujo sustento provinha do subsídio literário. Apesar deste auxílio de carácter 

                                                
28 SANTOS MARROCOS, Francisco José dos. ob. cit., pp. 540-541. 
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económico, era frequente vê-los a mendigar pelas ruas de Lisboa, prática que lhe merece 

acesas críticas:  

“Compõem-se estas casas os meninos órfãos e rapazes mendigos, os quais 

para o sustento, além das esmolas particulares dos fieis, giram diàriamente 
esta cidade com alcofas em forma de comunidade, entoando várias e devotas 

orações, a pedir o pão quotidiano; principiando logo desde meninos a 

murchar o pejo no hábito de pedir, ensaiando-se igualmente no mentir com 
prática de esfaimados e gulosos, de que em todos os pobres mendigos está a 

experiência assaz enriquecida com inumeráveis exemplos; sem que o estado 

utilize (isto é: beneficie) com esta educação, tornando-se antes mui 
prejudicial“ . 

 

 

O relatório de Santos Marrocos reflete sobre o ensino praticado nas escolas primárias e 

secundárias na cidade de Lisboa, tecendo críticas veementes que não se compadecem com 

interesses estabelecidos. 

 

O autor conclui este texto aventando três soluções que poderiam contribuir para minimizar os 

problemas do ensino. Neste sentido, propõe que haja uma administração parcimoniosa do 

subsídio literário, que se instalem as escolas em locais condignos e, finalmente, que os 

ordenados dos professores sejam atualizados e mais aliciantes. A este propósito, é pertinente 

salientar que a grande maioria dos estudos dedicados ao ensino ao longo da primeira metade 

do séc. XIX, apontam como principal razão para a sua ineficácia, a soma irrisória recebida 

pelos professores. 

 

As mudanças que se operaram no ensino, público e privado, até 1820, foram ténues, 

verdadeiramente incipientes. Cremos ser curioso referir um interessante artigo publicado no 

Investigador Português em Inglaterra
29

, o qual tece rasgados elogios ao método de Lencaster 

para o ensino primário. Em traços gerais, os melhores alunos ficariam incumbidos de 

acompanhar a aprendizagem de pequenos grupos. Ao delegar funções, o professor poderia 

acompanhar um elevado número de estudantes, tornando o ensino público mais barato e, por 

conseguinte, acessível à generalidade dos cidadãos: 

 

                                                
29 Consultar o artigo de autor anónimo «Novo e mui proveitoso método de educação inventado por Lancaster» in 

O Investigador Português em Inglaterra, em novembro de 1815, p. 28 e ss. 
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“nenhum povo deve jamais esperar fazer brilhante figura em ciências e em 

literatura – insiste o artigo – se as despesas de educação forem tão 

avultadas, que só as classes superiores possam a ela ter acesso”
30

. 

 

Este seria o caminho do progresso, a coligação essencial para que pudéssemos ombrear com 

as nações mais cultas da Europa: 

 

“Se não é, portanto, possível conservar uma nação ignorante no meio de 

uma Europa ilustrada; ou, ainda que o fosse, se esta nação não pode existir 

sem ser a mais vil e desgraçada do mundo”; só restará, então, “trabalhar 

cada povo por se colocar ao nível da instrução dos seus vizinhos, (…)” . 

 

 

O desprezo a que era tradicionalmente votado o ensino em Portugal, agravou-se com as 

invasões napoleónicas no início do séc. XIX. Numa época tão conturbada, facilmente se 

depreende quão prejudicado foi não só o ensino, mas toda a administração pública. 

 

Os problemas da instrução eram descurados como se de um assunto de somenos importância 

se tratasse. As populações de lugares onde não existiam escolas insurgiam-se e manifestavam 

o seu desagrado ante tal indiferença. Alegam contribuir para o fundo do subsídio literário com 

uma “avultada lavra de vinhos”, razão pela qual consideravam esta exigência legítima
31

. 

 

A Junta da Diretoria-Geral dos Estudos quando pressionada estudava estes pedidos. Contudo, 

desde o requerimento até ao despacho favorável, decorriam anos infindáveis até que o 

processo estivesse concluído.  

 

Em finais do séc. XVIII, a escola carece de uma reforma total, que a liberte das amarras dos 

trâmites administrativos e que lhe permita ombrear com as nações mais ilustradas da Europa. 

 

Em fevereiro de 1777 morre D. José I. A partir de então, o Marquês de Pombal perde todo o 

poderio que ostentara durante longos anos e acaba por ter de se afastar da vida política. 

Sucedeu-se toda a sorte de queixumes, lamentações e acusações daqueles que se 

consideravam vítimas da opressão do Marquês, autoridade que os nobres jamais lograram 

reconhecer. Finda a proteção do rei, foram implacáveis e destronaram-no do seu pedestal. 

                                                
30 Ibidem 
31 Col. de Ms da BGUC, Cód 1340, fl. 78. 
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Agiram de forma ardilosa, conseguindo por meio de subterfúgios, perpetrar o seu 

afastamento. O Marquês caíra definitivamente em desgraça, vindo a ser afastado das suas 

funções pela rainha D. Maria I. A este propósito é deveras interessante o teor de uma missiva 

onde se alude à traição do seu assessor, pessoa que lhe era muito próxima e da sua inteira 

confiança. Desta traição queixa-se o Marquês numa carta dirigida ao seu filho mais velho, 

datada de Nossa Senhora da Ajuda em 21 de Janeiro de 1774; nela alude à vilania de que fora 

vítima e declara ter vivido um “amargo dissabor” ao aperceber-se que após longos anos de 

trabalho dedicado a tornar José de Seabra num ministro capaz de servir a coroa se deparava 

“com o mais vil, mais ingrato, mais pérfido e mais infame homem” que conhecera. Sente-se, 

porém, de ânimo tranquilo, pois “a reflexão de que o conhecimento de um tal monstro vale 

bem o pezar que elle lhe custou. Se o facto tardasse mais, os damnos no reino seriam 

irreparaveis.” Declara-se, por fim, “satisfeito de ver o serviço e reputação do rei livre de 

semelhante fera”
32

. 

 

Banido o Marquês de Pombal do panorama político, procede-se a uma remodelação dos 

Estudos Menores, a 16 de agosto de 1799. As aulas de Filosofia ficariam doravante sob a 

alçada das Ordens Religiosas. O número de aulas de Retórica diminuiu, mantendo-se três em 

Lisboa, uma nas cidades de Lamego, Évora, Pinhel, Guarda e Faro; as aulas de Braga, Porto e 

Viseu foram transferidas para a regência dos oratorianos. Relativamente à Língua Grega, 

mantiveram-se duas aulas em Lisboa, uma em Braga, uma em Évora e outra no Porto. As 

aulas de Latim são relegadas a professores laicos e religiosos.  

 

A Universidade de Coimbra readquire em 1794 a pujança de outrora, após a abolição da Real 

Mesa Censória. Doravante, a Universidade de Coimbra, através da Diretoria Geral dos 

Estudos, ficaria incumbida da direção e inspeção do ensino primário e secundário. Esta 

iniciativa gera uma centralização desmesurada na Universidade, a qual adquire um poder 

tentacular; esta medida contribuiria decisivamente para o atraso do ensino em Portugal. 

 

A frequência das aulas é diminuta, algumas nem chegam a funcionar dada a escassez de 

alunos e noutras o aproveitamento dos inscritos é incipiente, verdadeiramente revelador do 

estado de atraso em que jazia a instrução pública. Radica esta deplorável situação quer na 

                                                
32 GOMES DE BRITO, José Joaquim (1893).  “Pombal e José de Seabra”, Revista de Educação e Ensino (nº. 1), 

ano VIII, Lisboa, Guillard, Aillaud & Cª., pp. 446-447. 
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falta de competência dos professores designados para reger as cadeiras, quer nos irrisórios 

ordenados que auferiam. Os estudos consagrados ao ensino durante a primeira metade do 

século XIX consideram que os salários miseráveis recebidos, explicam o insucesso dos dois 

primeiros graus de ensino. 

 

É inevitável reconhecer-se quão vastas e profundas foram as mudanças operadas no ensino, 

no entanto, o seu autoritarismo desmedido, cerceou muitas destas medidas não lhes 

permitindo alcançar os efeitos pretendidos. 

 

Existem textos escritos durante as últimas décadas do séc. XVIII que atestam o malogro 

destas medidas pedagógicas, chegando a traçar um panorama verdadeiramente confrangedor 

do estado do ensino em Portugal. Entre esses escritos é de salientar um relatório da lavra do 

professor de Filosofia Racional e Moral, Santos Marrocos. Este professor emitiu o seu parecer 

a pedido do Dr. Francisco de Lemos, o fiel executante da reforma pombalina e naquela altura 

com o encargo de Presidente da Real Junta da Diretoria-Geral dos Estudos Menores. Já 

anteriormente fizemos menção a este documento, o qual tece com minúcia considerações em 

nada abonatórias sobre o ensino. Este texto contempla ainda as reformas ocorridas no tempo 

de D. Maria I, sucessora de D. José, período que ficou conhecido na História como “a 

viradeira”. O próprio termo conduz-nos, inevitavelmente, à ideia de que profundas mudanças 

ocorreram neste período. O ensino, tido como elemento crucial na formação moral e social do 

indivíduo, constituiu objeto de grandes alterações, sobretudo no que respeita aos Estudos 

Menores. Procedeu-se assim a uma nova Reforma, desta feita datada de 16 de Agosto de 

1779. O ensino elementar regressou na sua maioria às mãos dos religiosos, tendo-se assistido 

a um notável recrudescer deste grau de ensino. As escolas de primeiras letras passaram de 526 

(no tempo de Pombal), para 722. No que respeita às aulas de Gramática Latina, Retórica, 

Filosofia Racional e Língua Grega, sofreram um profundo revés, diminuindo 

significativamente. O ensino destas matérias foi relegado aos conventos que seriam doravante 

incumbidos de ministrar estas disciplinas. Estas alterações resultavam essencialmente de 

motivos de índole económica, levando a dispensar compulsivamente  muitos professores que 

ainda estavam no ativo. Foi emanado um decreto que aposentava 63 professores a quem por 

“Graça especial” da rainha, foi concedida metade dos ordenados que auferiam. 
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Face a este espírito mesquinho e dotado de pouco rasgo, Santos Marrocos afirma na sua 

Memória: “À vista destas coisas que era de esperar? Que grandes frutos se têm colhido destas 

searas com vinte anos de cultura?” (de 1779 a 1799). Bento José de Sousa Farinha, professor 

de renome dos Estudos Menores, subscreve esta opinião, considerando que motivos de ordem 

económica terão levado o ensino elementar e médio a ser ministrado nos conventos. Alude à 

aposentação forçada dos professores de Filosofia, considerando ter sido feita: “ para em lugar  

dos Filósofos meter os Frades de quase todas as Religiões por razão de que estes o podiam 

fazer mais barato, segundo se vê dos ordenados que lhes deram”
33

. 

 

Em 21 de junho de 1781 D. Maria I decide abolir a Real Mesa Censória e substitui-a pela 

Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos Livros. Em 1789, dá-se a 

Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha pelo poder popular. Nesta revolta proclamam-

se os Direitos do Homem, o confisco dos bens eclesiásticos e, pela primeira vez, ousa-se falar 

em República, facto que viria a ocorrer em 1792. Em 1793, Luís XVI e Maria Antonieta 

sobem ao cadafalso e são executados na guilhotina, sucedendo-se atos atrozes, porquanto a 

guerra civil fora desencadeada. Estas novas ideias podiam fazer perigar a segurança dos 

monarcas e, por esta razão, tentava-se a todo o transe travar a sua disseminação pelos 

restantes países europeus. Temia-se que os livros transmitissem ideias subversivas e, por 

conseguinte, eram criteriosamente inspecionados e impedidos de entrar em Portugal. 

 

Ao fim de cinco anos de atividade, a Real Mesa sobre o Exame e Censura dos Livros, 

mostrava-se perfeitamente ineficaz, não conseguindo impedir a difusão das novas ideias 

provindas de França. Dada a sua inércia, foi extinta a 17 de dezembro de 1794, ainda pela 

rainha D. Maria I: 

 

“Sou servida abolir como inútil e ineficaz para os fins da sua 

Erecção” a Real Mesa da Comissão Geral sobre o Exame e a Censura dos 

Livros, em consequência da “extraordinária e temível Revolução Literária 

e Doutrinal que nestes últimos anos, e actualmente, tem tão funestamente 
atentado contra as opiniões estabelecidas, propagando novos, inauditos e 

horrorosos princípios e sentimentos políticos, filosóficos, teológicos, 

jurídicos, derramados e disseminados para ruína da Religião, dos Impérios 
e das Sociedades”

34
. 

 

                                                
33 FARINHA, Bento José de Sousa (1893).  «Prantos da Mocidade Portuguesa», manuscrito pertencente à 

Biblioteca Real da Ajuda in Revista de Educação e Ensino, nº 1, ano VIII, Lisboa, p. 171. 
34 CARVALHO, Rómulo de. ob. cit., p. 496. 
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Portugal mantinha-se alheado das profundas mudanças que ocorriam na Europa e jazia num 

marasmo embrutecedor, do qual só viria a despertar com o advento do Liberalismo nos 

princípios do séc. XIX.  

 

1.6. Os primórdios do séc. XIX em Portugal -  Uma época de profunda  instabilidade  

       política 

 

1.6.1.Das Invasões Napoleónicas à Revolução Liberal de 1820 

 

Os primórdios do século XIX foram extremamente conturbados devido às invasões 

napoleónicas. A Corte ausentou-se para o Brasil, levando consigo pessoas e alguns bens que 

jamais chegaram a regressar a solo luso. 

 

Após quatro anos de intenso conflito: “Portugal saía exausto das invasões francesas” e, em 

1813, como “reflexo das desgraças que a ocupação (…) trouxera a Portugal, (…) vivia-se 

ainda um clima de insegurança social”
35

. 

 

Desde 1815 que o povo reclamava o regresso à metrópole do príncipe-regente que se 

encontrava no Brasil. O país jazia num clima de generalizada insatisfação. Em 1820, face a 

uma “situação de iminente ruptura, pelo mal-estar que se denotava em todas as classes 

sociais”
36

 eclode uma revolução na cidade do Porto; este movimento rapidamente se alastrou 

ao resto do país. Esta revolução saiu coroada de êxito, porém foram ainda necessários vários 

anos até se consolidarem os preceitos da monarquia constitucional. 

 

Este movimento revolucionário deflagra na cidade do Porto; os mentores desta revolução 

foram Fernandes Tomás, Silva Carvalho e Ferreira Borges. A revolução de 1820 operou 

profundas modificações na sociedade; urgia preparar cidadãos capazes de desempenharem 

cabalmente o seu papel numa sociedade com novos contornos que se pretendia aproximar de 

uma Europa civilizada. 

 

                                                
35

 SERRÃO, Joaquim Veríssimo (1984).  História de Portugal, vol. VII, Lisboa, Editorial Verbo, p. 94. 
36 Ibid, p. 101. 
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A este propósito refere Luís de Albuquerque o seguinte: “propondo-se fazer uma reforma 

radical do sistema de vida do País, não podia o liberalismo deixar de atender nomeadamente 

aos problemas da instrução pública, pois da escola teriam no futuro de sair os cidadãos aptos 

ao cumprimento das exigências decorrentes da nova existência social que se forjava”
37

. 

 

A instrução secundária constituía o grau de ensino capaz de “satisfazer as (…) ambições de 

uma classe que emergia da sociedade portuguesa”
38

, portanto ocupou de imediato um lugar 

fulcral nos planos pedagógicos revolucionários. 

 

Em traços gerais, é possível considerar que apesar de algumas fugazes iniciativas da 

legislação, nenhum aspeto digno de monta há a assinalar no ensino português, quer público, 

quer privado, até 1820. 

 

 Deste panorama confrangedor que acabámos de delinear, facilmente se conclui que o ensino 

clamava por uma profunda reforma. Este foi, por certo, um dos grandes problemas que o 

levantamento do Porto, ocorrido em agosto de 1820, teria de solucionar. 

 

A 4 de julho de 1821 regressa a Portugal D. João VI. O povo aclama-o de forma entusiástica, 

depositando esperanças de uma tranquilidade que tardava em surgir. Nesse mesmo dia: 

 

“o rei nomeava o novo ministério, que substitui a regência. E assim começa 

em Portugal o exercício efectivo da monarquia constitucional, onde o rei é 

chamado a desempenhar um novo papel e os cidadãos passam a poder 
intervir mais activamente através dos seus representantes nas Cortes”

 39
. 

 

A 2 de outubro de 1822, D. João VI assume publicamente fazer cumprir os ditames 

consignados na Constituição. Dias mais tarde, D. Pedro, filho primogénito do rei, era 

aclamado imperador do Brasil. 

 

                                                
37 ALBUQUERQUE, Luís de. “Ensino Liceal” in Dicionário de História de Portugal, dirigido por Joel Serrão, 

vol. II, Porto, Livraria Figueirinhas, s.d., pp. 389, 390. 
38 ALBUQUERQUE, Luís de (1960). Notas para a História do Ensino em Portugal, vol. I, Coimbra, Textos 

“Vértice”, p. 14. 
39 VARGUES, Isabel Nobre. “O processo de formação do primeiro movimento liberal: a revolução de 1820” in 

História de Portugal, de José Mattoso, vol V, Lisboa, Círculo de Leitores, p. 63. 
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Esta decisão abala seriamente o país, pois origina uma “ruptura política e uma perda muito 

gravosa em termos económicos para Portugal”
40

. 

 

Oliveira Martins ilustra nestes termos o estado de Portugal:
  

 

“uma anarquia espontânea revestia até ao princípio do século um carácter 
manso; agora, depois de 1820, depois da independência do Brasil, a 

sociedade perdida, rota, faminta, sem leme e sem governo, caía numa 

anarquia feroz”
41

. 

 

Reinava a instabilidade política, protagonizada por duas fações que se opunham ferozmente e 

que reivindicavam o acesso ao poder; por um lado, existiam os miguelistas (D. Miguel) e, por 

outro, os liberais (partidários de D. Pedro). Esta luta fratricida culminou a 26 de maio de 

1834, com a assinatura da convenção de Évora Monte. 

 

A preocupação com o ensino era visível, se atentarmos na Proclamação que a Junta do Porto 

dirige aos soldados no preciso dia da revolução (24 de agosto de 1820):
 
 

 

«A religião santa de nossos pais ganhará mais brilhante esplendor, e a 

melhora dos costumes, fruto também de uma iluminada instrução pública, 
até hoje por desgraça abandonada, fará a nossa felicidade e das idades 

futuras»
42

.
 
 

  

Pretendiam criar um Parlamento donde surgiria uma Constituição, futuro garante dos direitos 

e liberdades dos cidadãos. Volvidos cinco meses da Revolução, em janeiro de 1821, as Cortes 

Constituintes, escolhidas por sufrágio universal, instalaram-se em Lisboa, na Casa Conventual 

das Necessidades. A 23 de setembro de 1822, as Cortes apresentam finalmente a tão almejada 

Constituição Política da Monarquia Portuguesa. 

 

A Constituição não olvida a instrução, conquanto não lhe consagre particular destaque, 

Assim, prevê-se nos seguintes artigos:
  

 

                                                
40 VARGUES, Isabel Nobre e TORGAL, Luís Reis. “Da revolução à contra-revolução: vintismo, cartismo, 

absolutismo. O exílio Político.” in História de Portugal, vol. V, Lisboa, Círculo de Leitores, p. 69. 
41 MARTINS, Joaquim Pedro de Oliveira. História de Portugal, vol. II, Lisboa, Publicações Europa-América, p. 

185. 
42 Diário Nacional de 26 de agosto de 1820. 
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«Artigo 237. Em todos os lugares do reino onde convier haverá escolas 
suficientemente dotadas em que se ensine a mocidade portuguesa de ambos 

os sexos a ler, escrever e contar, e o catecismo das obrigações religiosas e 

civis. 
Artigo 238. Os actuais estabelecimentos de instrução pública serão 

novamente regulados e se criarão outros onde convier para o ensino das 

ciências e das artes.  

Artigo 239. É livre a todo o cidadão abrir aulas para o ensino público 
contanto que haja que responder pelo abuso desta liberdade nos casos e 

pela forma que a lei determinar.»
43

.
 
 

 

Os deputados inspiram-se nos exemplos das Constituições francesa e espanhola; todos 

conhecem parágrafos inteiros dos seus textos e tentam utilizá-los na elaboração da 

Constituição Portuguesa. Todavia, este trabalho não se podia circunscrever a uma mera 

tradução. As ideias gerais podiam prevalecer, mas era forçoso adaptá-las à realidade concreta 

do país. Algumas diatribes surgiram a este propósito, se recordarmos, por exemplo, o reparo 

feito na Câmara por Fernandes Tomás, a um deputado que se queria opor a uma resolução, 

alegando preceitos estabelecidos na Constituição de Cádis de 1812. 

 

Era imperioso agir com prontidão, pois constava que o rei, D. João VI, fora aconselhado a não 

reconhecer a Assembleia como órgão legítimo. Temia-se que o desfecho fosse análogo ao 

espanhol, como acontecera com Fernando VII, e se recusasse a sancionar a Constituição 

quando o Congresso votasse. A adensar ainda mais este clima de suspeição, corriam boatos 

que apontavam para a organização de um movimento contrarrevolucionário opositor. 

 

Mau grado as circunstâncias aconselharem a rapidez, certo é que os trabalhos foram morosos, 

tendo sido a sua redação amplamente discutida parágrafo a parágrafo. Esta lentidão devia-se à 

constituição heterogénea do Congresso, que congregava alas que oscilavam desde a fação 

moderada, à reacionária e até à radical. Era pungente solucionar problemas de vária ordem, 

pois a população estava exausta de ver o país governado por estrangeiros e clamava a rápida 

resolução para os seus problemas mais urgentes. Entre estes problemas figurava a instrução 

pública. 

 

                                                
43 RIBEIRO, Thomaz. História da Legislação Liberal Portuguesa (1891-1892), Lisboa, Imprensa Nacional. 



 

73 

 

A esta Assembleia Constituinte se devem dois princípios basilares que viriam a pautar toda a 

posterior legislação do liberalismo sobre a instrução e que, pela primeira vez, preveem os 

direitos e deveres dos cidadãos portugueses e as obrigações que o Estado lhes deve: 

 

 A certeza de que os governos assumiam a responsabilidade de proporcionar o 

mínimo de instrução;
44 

 

 

 A necessidade de possuir conhecimentos, ainda que rudimentares, de leitura e 

escrita, como condição essencial e imprescindível para votar
45

. 

 

A efetiva implementação destes princípios pressupunha uma alteração de toda a orgânica 

escolar. O ideário da Revolução Francesa estava bem presente na mente dos deputados 

quando acalentavam a esperança de “formar um plano uniforme e regular de instrução pública 

que fosse comum a todos os cidadãos”
46

. 

 

O mesmo princípio é reiterado na Assembleia Francesa de 3 e 4 de setembro de 1791:
  

 

«Será criada e organizada uma instrução primária, comum a todos os 
cidadãos, gratuita a respeito das partes do ensino indispensáveis a todos eles 

e cujos estabelecimentos serão distribuídos gradualmente em relação com a 

divisão do reino»
47

.
 
 

 

Um dos deputados que de forma acérrima pugnou pela defesa destes princípios foi Borges 

Carneiro:
 
«Em todas as freguesias haverá escolas de primeiras letras, nas quais se ensinará a 

Constituição e, fora o catecismo religioso, outro as obrigações civis»
48

.  

 

Destas palavras, facilmente se depreende que o ensino, mesmo que rudimentar, deveria 

abarcar a instrução e a educação cívica do povo, permitindo-lhe compreender e participar no 

Liberalismo. 

 

                                                
44 Este princípio está consignado no artigo 237º da Constituição. A sua redação inspira-se na Constituição de 

Cádis de 1812 (Titulo IX, artigo 369º), sendo quase literal a sua tradução (cf. Collecção de Constituições, 

Lisboa, 1820, vol. I, p. 278). 
45 Constituição, artigo 33º, § VI. 
46 Diário das Cortes, vol. I, 1937,  p. 61. 
47 GRÉARD, M. (1874). La Législation de l’instruction primaire en France, Paris, tomo I. 
48Diário das Cortes, vol. I, 1937, p. 61. 
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O Congresso estava assoberbado de trabalho concebendo meticulosamente, parágrafo a 

parágrafo, a nova Constituição e, por esta razão, não dispunha de tempo suficiente por se 

debruçar sobre a questão do ensino. Por este motivo, delega tal tarefa numa Junta 

especificamente criada para o efeito, sob a recomendação da Comissão da Instrução Pública 

da Assembleia. 

 

 Aragão Trigoso, professor universitário e a quem incumbia orientar os trabalhos desta 

comissão, apresenta um relatório na sessão de 28 de março de 1821, onde deixa bem patente 

as suas intenções:  

«A Comissão (…) conhece a decadência a que tem chegado os estudos 
maiores e  menores do reino; mas por isso mesmo que estes precisam de 

grande e universal  reforma receia a Comissão propor providências 

parciais, as quais talvez se devam emendar em breve tempo, quando se 
houver de proceder a essa geral e bem combinada reforma. (…) Não 

merece menos cuidado (que mereceu a reforma do Marquez de Pombal) 

nem menor contemplação, a reforma que deve agora fazer-se; por isso a 
Comissão de instrução pública propõe a este Congresso a criação de 

uma nova Junta de providência literária, composta por um presidente e 

seis ou sete deputados; (…) Os trabalhos desta Junta devem começar 

logo depois da sua nomeação, (…) de maneira que, sendo possível, se 
possa concluir ao menos a reforma dos estudos maiores até ao fim de 

Setembro, para se fazer a abertura da universidade no 1º de Outubro»
49

.
 

 

 

Em finais do séc. XVIII, a Real Junta da Diretoria-Geral dos Estudos, tinha sob a sua 

responsabilidade a instrução pública; sob a sua alçada encontravam-se o ensino primário e o 

ensino secundário, exceção feita à Universidade de Coimbra, que usufruía de independência 

administrativa e orgânica. Os ordenados dos professores continuavam a ser miseráveis e a 

jubilação ficava à mercê da bonomia de alguns, gerando gritantes situações de arbitrariedade. 

Após a revolução de 1820, a situação mantivera-se inalterada, pelo que o Congresso tinha, 

com urgência, de se pronunciar sobre questões vitais como a distribuição e insuficiência da 

rede escolar, os ordenados dos professores e o direito à jubilação. 

 

Em junho de 1821, o Congresso viu-se a braços com uma petição assinada por muitos pais de 

crianças em idade escolar. Nela se referia a manifesta ausência de classes de ensino oficial e 

pedia-se encarecidamente que fosse permitido o exercício do ensino particular a quem o 

desejasse fazer, sem ter de passar por infindáveis trâmites legais. 

                                                
49 Diário das Cortes, vol. I, 1937, p. 435. 
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Este pedido chegara à Comissão de Instrução Pública para que ela se pronunciasse. O 

deputado Aragão Trigoso considerava que embora fosse de vital importância alargar o ensino 

elementar, era igualmente importante impedir que esta nobre função fosse desempenhada por 

pessoas incompetentes; para minorar este estado de coisas, propõe que fosse estabelecido um 

sistema de provas públicas de exame, ao qual teriam de se submeter aqueles que quisessem 

lecionar em escolas primárias particulares. 

 

A fação moderada da Câmara compartilhava dessa opinião, o que se depreende das palavras 

de um dos seus deputados mais emblemáticos, Pimentel Machado, ao considerar:
 
“bom que se 

vulgarizassem as escolas, mas ser necessário que se ensinasse bem”, pois “se os bons mestres 

são de grande utilidade, os maus são de grande prejuízo”
50

. 

 

O rigor que se pretendia implementar na prestação de provas dos professores era incompatível 

com os sucessivos pedidos de criar com a maior brevidade possível as escolas de ensino 

elementar. Por esta razão, saiu vitoriosa, a fação do Congresso que permitia o exercício do 

ensino particular a qualquer indivíduo, sem obrigatoriedade de deter licença prévia ou 

qualquer outra formalidade. 

 

Em 28 de junho de 1821, a lei confere finalmente esta pretensão:  

 

«As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portugueza, considerando a 

necessidade de facilitar por todos os meios a instrução da mocidade no 

indispensável estudo das primeiras letras; atendendo a que não é possível 
desde já estabelecer, como convém, escolas em todos os lugares deste reino 

por conta da fazenda pública, e querendo assegurar a liberdade que cada 

cidadão tem de fazer o devido uso dos seus talentos, não se seguindo daí 
prejuízo público; decretam que a partir da publicação deste em diante seja 

livre a qualquer cidadão o ensino e abertura de escolas de primeiras letras 

em qualquer parte do reino, quer seja gratuitamente quer por ajuste dos 

interessados, sem dependência de exame ou de alguma licença»
51

.
 
 

          

A este propósito afigura-se deveras interessante comparar com o projeto de lei relatado por 

Talleyrand e Perigord na Assembleia Francesa, em setembro de 1791:
  

 

 

                                                
50 Diário das Cortes, vol. II,  1937, pp. 1244-1245. 
51 Diário das Cortes, vol. II, 1937,  p. 1387 e Collecção de Decretos e Resoluções, vol. I, p. 114. 
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«§ XIX. Todo o particular será livre, desde que se submeta às leis gerais do 

ensino público, de fundar estabelecimentos de instrução; apenas é obrigado 

a participar o facto à municipalidade, e a publicar o regulamento do 
estabelecimento»

52
.
 
 

 

As medidas adotadas em prol do ensino eram esparsas, porém era impossível que tal não 

sucedesse dado o agitado clima político que se vivia. Certamente que medidas isoladas como 

estas não se coadunavam com a tão almejada reforma do ensino, no entanto trouxeram alguns 

benefícios que é impossível ignorar. 

 

Em 1822, foi redigida e aprovada a Constituição Liberal e, ainda nesse mesmo ano, eleita a 

primeira Câmara ordinária. As atenções voltaram-se para ela, aguardando ansiosamente que 

se cumprissem muitas promessas que tardavam em chegar. A 1 de dezembro de 1822, Ferreira 

de Moura, presidente da nova Assembleia, apresentou um conjunto de assuntos de capital 

importância que urgia resolver; esta lista contemplava a necessidade de rever as leis penais e 

civis, de equilibrar o orçamento, de estimular o comércio e indústria, de regulamentar os 

serviços militares e faz ainda menção à impreterível necessidade de reorganizar a educação 

nacional. 

 

1.6.2. O Projeto de Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque 

 

Nesta época tão conturbada surge um trabalho deveras notável da autoria de Luís da Silva 

Mouzinho de Albuquerque, o qual constitui o primeiro plano verdadeiramente completo para 

o estabelecimento de um ensino liberal
53

. 

 

Vivia-se um clima de intensa agitação política, que opunha os defensores do liberalismo 

(partidários de D. Pedro), aos absolutistas (a favor do seu irmão, D. Miguel). Este conflito 

pela posse do trono gera um imenso desconforto e angústia no povo português e não permite 

que se adotem medidas de fundo consistentes em nenhum assunto. Esta rivalidade culmina 

apenas em 1834, finda a guerra civil, aquando da assinatura da convenção de Évora Monte. 

Apenas neste momento, D. Miguel assume a derrota. 

                                                
52 GRÉARD, M. (1874). La législation de l’instruction publique en France, tomo I, Paris, citado por Luís de 

Albuquerque, ob. cit., p. 78. 
53 ALBUQUERQUE, Luís da Silva Mouzinho de (1823). Ideias sobre os estabelecimentos da Instrução Pública 

dedicadas à nação portuguesa e oferecidas aos seus representantes, Ed. A. Bobée, Paris.  
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Mouzinho de Albuquerque, sobejamente reconhecido como ativo liberal, foi nomeado em 

1823, como provedor da Casa da Moeda, instituição que possuía laboratórios de Física e de 

Química, tendo ainda a obrigação de ministrar aulas destas matérias. Consta que as suas aulas 

eram notáveis, sendo frequentadas não só pelos alunos inscritos, mas também por simples 

curiosos que a elas faziam questão de presenciar. O seu êxito foi retumbante, tal como 

transparece das palavras de um seu contemporâneo: «desde os acontecimentos políticos de 

1820 até 1828 só achamos um facto notável: as aulas de Mouzinho de Albuquerque»
54

. 

              

O projeto de reforma de Mouzinho de Albuquerque foi impresso em 1823, em Paris, cidade 

onde viveu alguns anos e onde conheceu o sistema escolar que, à data, vigorava em França. 

Essa experiência tê-lo-á influenciado decisivamente, pois o seu trabalho indicia um espírito 

progressista, surpreendentemente inovador. Ele considera que a instrução pública constitui 

uma dívida sagrada dos governos e que os povos têm um direito inegável de exigi-la. 

 

As despesas com a instrução são custeadas pelo Estado, graças aos impostos provindos dos 

cidadãos, fruto do seu árduo trabalho. Deste modo, considera perfeitamente legítimo que todo 

o cidadão usufrua gratuitamente do ensino nos estabelecimentos públicos. 

 

Acredita, de forma veemente, que  a Universidade deveria ser extinta, pois sonega grande 

parte dos proventos do Estado, tornando-se a sua subsistência quase incomportável para o 

erário público. 

 

O seu projeto incluía os quatro graus de ensino: o primário, o secundário, o liceal e o superior. 

Previa-se a existência de escolas primárias (uma para cada sexo), em cada freguesia, nelas 

seria adotado o método do ensino mútuo; haveria uma ou duas escolas secundárias, em cada 

cabeça de comarca, onde se ensinaria Português e Latim, Aritmética e Elementos de Álgebra, 

Geometria Descritiva e Desenho Linear, Mecânica Elementar e Agricultura; os liceus, um em 

cada capital de província e dois em Lisboa, teriam um elenco de disciplinas como Grego, 

Francês, Inglês, Lógica e Retórica, Direito Natural, Física e Química, Geografia e História 

(particularmente a História nacional). Previa-se a existência de nove liceus, porque o 

continente português estava na época dividido em oito províncias. Estes liceus localizar-se-

                                                
54 RIBEIRO, José Silvestre.  História dos Estabelecimentos Científicos, Literários e Artísticos de Portugal nos 

sucessivos reinados da Monarquia (1871-1914), vol. III,  Lisboa, Tipografia da Academia Real das Sciências,    

p. 67. 
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iam em Bragança, Porto, Braga, Viseu, Coimbra, Évora, Faro ou Tavira e dois em Lisboa. 

Não há qualquer alusão às Ilhas Adjacentes. 

 

A frequência dos liceus deveria ser gratuita, porque segundo afirma Mouzinho de   

Albuquerque:
 
«a aptidão que um cidadão adquire em um ramo qualquer de conhecimentos, se 

por uma parte, é uma riqueza individual, é por outra, uma riqueza pública que redunda em 

benefício de todos os membros da sociedade»
55

. 

            

 Este projeto prevê uma relativa autonomia quanto aos aspetos de índole pedagógica, 

conquanto haja a obrigatoriedade de uma total submissão dos conteúdos de ensino aos 

compêndios adotados. A componente prática não é descurada, prevendo-se a criação de 

laboratórios de Química e de Física em cada Liceu e para as escolas secundárias, um gabinete 

que possuísse exemplares das máquinas mais úteis existentes nos diversos ramos da indústria 

e da agricultura. Previa-se ainda a existência, quer nos liceus quer nas escolas secundárias, de 

uma Biblioteca. 

 

Após longos anos de absoluta incúria, de ostensivo menosprezo pela subsistência dos 

professores, este projeto contemplava, finalmente, medidas que lhes assegurassem uma 

subsistência condigna. Neste sentido, os seus vencimentos deveriam permitir-lhes sobreviver 

honestamente, sem terem de se socorrer de estratagemas duvidosos, nem de exercer outras 

profissões. Anteriormente já aludimos a esta questão, quando mencionámos a existência de 

professores, que eram também barbeiros, muitas vezes eram homens sem quaisquer 

escrúpulos, que chegavam a vender os haveres da própria escola. Para erradicar estas práticas 

censuráveis, era essencial atribuir-lhes um salário que lhes permitisse sobreviver 

honestamente. A nobre função do professor era assim reconhecida, sendo-lhe no entanto 

exigido que a exercesse com o maior desvelo. Distante ficava o tempo repressivo do Marquês 

de Pombal, porque ao professor era concedida liberdade para ensinar “o que entender verdade 

no ramo que professa com inteira e plena independência do capricho ou arbítrio de qualquer 

autoridade”
56

.
  

 

                                                
55 ALBUQUERQUE, Luís da Silva Mouzinho de. ob. cit., p. 11. 
56 Ibid, p. 5. 
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Em cada distrito é criado um Conselho Académico Distrital, entidade cuja função é 

inspecionar os liceus e escolas secundárias, concentrando todas as questões de educação e 

ensino em cada distrito, assegurando uma relação direta com o governo. 

 

Uma Reforma desta índole não se compadecia com interesses instituídos, nem denota 

interesse em aproveitar trabalhos parcelares feitos anteriormente. O espírito que a norteia 

pretende cortar cerce com tudo o que as leis do país haviam criado em matéria de ensino até à 

data. Ciente do carácter radical do seu projeto, reconhece-o publicamente perante os 

deputados, ao afirmar:  

 

«Não espereis porém, Senhores, regenerar a instrução pública com 

medidas e providências parciais que, sem atacar os vícios radicais, serão 
mais cedo ou mais tarde sufocadas pelos rebentões estéreis de uma raiz 

corrompida. (…) O receio de chocar os prejuízos, de atacar os interesses 

de quaisquer particulares ou corporações, não deve tolher as vossas 
resoluções»

57
.
 
               

 

Ao proferir estas palavras, Mouzinho de Albuquerque revela estar consciente não só do cariz 

inovador desta Reforma, mas também do comportamento titubeante destes deputados que o 

escutavam. Os factos que decorreram posteriormente, comprovam claramente quão hesitante, 

tímida e avessa a mudanças era esta Câmara. 

 

Mouzinho de Albuquerque ter-se-á inspirado na legislação francesa respeitante à instrução 

pública surgida após a revolução de 1789. Aquele que consultar os diplomas franceses, 

facilmente encontrará situações análogas, de clara proximidade com este projeto. Neste 

sentido, alude-se à gratuidade do ensino (leis francesas de 3 e 4 de setembro de 1791); do 

pagamento dos professores seria incumbido o Estado, assumindo essa responsabilidade 

(Decreto de 8 de janeiro de 1793); a legislação previa atribuir um salário aos professores 

proporcionando-lhes um maior desafogo económico e uma existência condigna (Decreto de 

28 de outubro de 1793); o princípio de que na escola primária se ensinaria toda a «instrução 

necessária a homens livres» Decreto de 17 de novembro de 1794); a separação dos sexos 

prevista para o primeiro grau de ensino (Decreto de 25 de outubro de 1795); o programa para 

o ensino primário (Decreto de 24 de outubro de 1795); finalmente, o estudo da Constituição 

política iniciado nas escolas primárias em França é obrigatório, neste projeto, para os 

                                                
57 Ibid., p. 4. 
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programas liceais. Sem dar azo a dúvidas, verifica-se notoriamente uma confluência de 

aspetos que perpassa pela legislação francesa e pelo projeto de Mouzinho de Albuquerque
58

. 

 

A efetiva concretização deste projeto implicava proceder a alterações de vulto de índole 

administrativa e financeira. As quantias deveriam sair dos cofres públicos já por si 

empobrecidos; Mouzinho de Albuquerque acredita que este projeto é de crucial importância 

para o país e deveria ser custeado pelo Estado, apesar da situação financeira em que nos 

encontrávamos ser periclitante:
  

 

“(…) um plano regular e bem concebido de instrução pública, se não for 
menos, não será sem dúvida mais dispendioso do que o descosido e vicioso 

sistema actual”. Afirma o autor com veemência, que não poderia “deixar de 

estabelecer o que é absolutamente necessário, o que é essencial para a 
felicidade futura do País”, acrescentando ainda que seria um “erro 

mesquinho e sórdido, cujo resultado é a continuação da miséria, do 

abatimento e da indigência”
59

. 

 

Estas afirmações demonstram que Mouzinho de Albuquerque estava ciente da precária 

situação económica do país; no entanto, este projeto dificilmente seria exequível, pois previa 

a construção de numerosos edifícios e de estabelecimentos auxiliares de ensino, exigindo 

verbas exorbitantes. 

 

Apesar de se socorrer de válidos e justos argumentos, certo é que este projeto, o primeiro 

verdadeiramente completo para o ensino do país, e seguidor do espírito inovador que 

percorria as praças europeias, não foi avante. O primeiro parlamento liberal limitou-se a 

resoluções esporádicas, dispersas, sem proceder a alterações de vulto. 

 

As consequências deste projeto de Mouzinho de Albuquerque foram praticamente 

inexistentes, mercê dos avultados custos económicos que comportava a sua efetiva 

implementação e da instabilidade política que se vivia: a primeira tentativa de restauração 

absolutista (1823); o êxodo para o exílio dos liberais vintistas (1824-1825-1828) e a guerra 

civil (1828). Apenas em 1835, quando finalmente termina este conflito, se assiste a um 

ressurgir do interesse por esta questão. 

                                                
58 Muitos parágrafos do projeto de Mouzinho de Albuquerque assemelham-se ao projeto de lei apresentado na 

Assembleia Francesa em Setembro de 1791, relatado por Talleyrand e Périgord. 
59 ALBUQUERQUE, Luís da Silva Mouzinho de. ob. cit., p. 5 
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Em momentos tão conturbados, facilmente se compreende que não existisse um clima 

propício à discussão dos problemas respeitantes à instrução pública portuguesa. 

 

A guerra civil opôs duas fações que opunham dois irmãos, D. Miguel e D. Pedro, os quais 

disputavam o trono português. A guerra civil, como todas as guerras civis, foi um período de 

chacina, de verdadeira carnificina, tendo apenas culminado em 1834, quando D. Miguel se dá 

por rendido ao assinar a Convenção de Évora Monte. 

 

O atraso em que nos situávamos em relação à Europa de além-Pirinéus já datava de há longos 

anos. Durante a governação de Pombal verificaram-se ligeiras melhorias, bem como no 

reinado de D. Maria I. No entanto, as invasões francesas no início do séc. XIX infligiram uma 

degradação geral em todas as atividades nacionais, incluindo o ensino. O país viveu durante 

este período mergulhado num clima de profundo temor e, como facilmente se depreende, 

incapaz de se debruçar sobre a instrução. Os mentores da Revolução de 1820, imbuídos das 

melhores intenções, nada mais fizeram do que denunciar o atraso cultural em que jazia o país.  

 

Em boa verdade, os projetos que surgiram durante este período, jamais vieram a ser 

concretizados, constituindo apenas uma panaceia, para um problema de fundo que clamava 

com urgência por uma verdadeira Reforma. Se atentarmos nas palavras de Mouzinho de 

Albuquerque quando afirma que “Sem luzes não há liberdade”, verifica-se que o autor se 

socorre de uma linguagem característica do séc. XVIII, perfeitamente obsoleta face à época 

em que profere estas palavras. 

 

A Revolução de 1820 não devolveu ao país a estabilidade desejada, seguindo-se catorze anos 

de quezílias internas permanentes as quais culminaram apenas em 1834 quando D. Miguel se 

rende e é exilado em Viena de Áustria. Seria de esperar que, após uma luta sanguinolenta que 

quase dizimou o país, sucedesse um período de paz, mas tal não aconteceu. D. Pedro faleceu 

nesse mesmo ano de 1834 e a sua filha, D. Maria da Glória, com apenas 15 anos de idade, é 

proclamada rainha. 

 

Neste difícil momento da vida da Nação, os liberais em lugar de se unirem, dividem-se 

ostensivamente; de um lado encontram-se os vintistas, defensores incondicionais da 

Constituição de 1820, (documento que favorece a soberania do povo); por outro lado, os 
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Cartistas, que defendem a Carta Constitucional de D. Pedro (documento que confere amplos 

poderes ao monarca). Este conflito prolonga-se durante longos anos, culminando apenas em 

1851, aquando da Regeneração. 

 

Apesar das divergências que separavam as duas alas liberais, num ponto estavam em comum 

acordo, era imperioso erradicar o vasto número de analfabetos do país; estima-se que nesta 

época, o índice de analfabetismo ascendesse a 90%, número verdadeiramente confrangedor. 

Entre os liberais, figuravam indivíduos que tinham vivido exilados em Inglaterra e em França, 

países onde era valorizado o progresso científico e técnico. Em Portugal para além do elevado 

índice de analfabetismo, o atraso da indústria era flagrante. A discrepância entre Portugal e os 

restantes países europeus era gritante. Era forçoso proporcionar aos jovens para além de uma 

instrução primária generalizada, um outro tipo de escola com uma formação técnica que se 

coadunasse com as carências reais do país. 

 

Novamente dividiam-se as opiniões, não logrando alcançar nenhuma decisão consensual. Para 

os defensores de uma ideologia liberal, a instrução primária era de crucial importância, pois 

permitiria preparar cidadãos conscientes dos seus deveres cívicos, capazes de elegerem nos 

atos eleitorais os homens que defendessem os interesses do povo. Outros consideravam 

prioritário preparar técnicos, engenheiros, operários, agricultores para dinamizar o país, 

libertando-o do marasmo em que vivia há séculos. Existiam ainda aqueles que defendiam a 

necessidade de se proceder a uma Reforma do Ensino Universitário, formando elites 

altamente preparadas, capazes de orientarem os destinos da Nação. 

 

1.6.3. Objetivos delineados para o ensino liceal português (1820-1826) 

 

No período que medeia entre 1820-1826, os políticos, ideólogos e legisladores tiveram como 

propósito fundamental alcançar os seguintes objetivos: 

 

a) dar aos alunos uma educação nobre, própria de cavalheiros, formando-os moral e  

intelectualmente; 

b) prepará-los para a vida prática; eles deveriam possuir uma cultura completa e 

adaptada à nova sociedade industrial e científica e orientá-los para o exercício de 

funções produtivas,  pois viriam a exercer carreiras técnicas; 
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c) habilitá-los para frequentar as escolas superiores. 

 

Entendia-se por educação nobre a aprendizagem das disciplinas clássicas, nomeadamente da 

Gramática, Matemática, Retórica, Oratória, Latim e Filosofia racional.  

 

Entre os liberais, este conceito de educação não era tido em grande apreço; porém, entre os 

ideólogos oitocentistas, há ainda quem perfilhe esta conceção. Curiosamente é Almeida 

Garrett que, pese embora a sua feição revolucionária, se identifica com tal ideologia. No seu 

tratado inacabado Da Educação, faz uma apologia constante das teorias antigas. Para Garrett 

“o sexo, a posição social, a índole e as propensões do educando”, mas principalmente a 

posição social “estabelecem diferenças” e definem o tipo de instrução que se lhes deve 

proporcionar
60

. 

 

Deste modo, apenas “o educando não destinado a ofício ou emprego mecânico” (o filho de 

uma família burguesa) receberá uma “educação nobre”. Para Almeida Garrett a pedra basilar 

da educação nobre é a gramática, porque a gramática constitui a “ciência das palavras” e “à 

gramática (estão) inerentes, a ideologia e a lógica”
61

. 

 

Para além da Gramática, a Aritmética é imprescindível, pois nela reside o “rudimento 

imediato” da “educação nobre”, uma vez que o seu “estudo exercita, forma e rectifica a 

razão”
62

. 

 

O Grego e o Latim são “necessários elementos desta educação”, para Garrett “o homem que 

se destina, ou que o destinou o seu nascimento, a uma vocação pública não pode ignorar as 

belas letras e os clássicos”
63

. O homem público deverá falar e escrever em português, mas 

falar e escrever ” bem em português, em castelhano, em inglês ou em alguma das línguas do 

Ocidente da Europa, sem saber grego, e principalmente latim é impossível”
64

. 

 

                                                
60 GARRETT, Almeida (1966). Da Educação, Cartas dirigidas a uma Senhora Ilustre Encarregada da 

Educação de uma Jovem Princesa, vol. I, Porto, p. 694. 
61 Ibid., p. 695. 
62 Ibid., p. 696. 
63 Ibidem 
64 Ibid., p. 697. 



 

84 

 

Garrett alude ainda à História, à Geografia, ao Direito e à Economia Política, considerando 

que eles não se integram no seu conceito de instrução nobre. 

 

Finalmente, considera que uma educação nobre deve incluir as disciplinas das Ciências 

Naturais (Geologia, Zoologia, Botânica, Mineralogia, Anatomia, Física, Química), certas 

disciplinas das chamadas ciências aplicadas (Medicina e Arquitetura) e principalmente a 

Música, o Desenho, a Pintura e a Dança. Podemos depreender que a aprendizagem das 

ciências era relegada para um plano de menor importância, sendo enaltecida a aprendizagem 

das Línguas Clássicas. 

 

Este conceito de educação dirige-se à Aristocracia Liberal, ao alto funcionalismo do Estado, 

estando perfeitamente desfasado dos interesses da média burguesia que exerce profissões 

científicas (médicos, engenheiros) e literárias (advogados, professores). 

 

Os políticos e os ideólogos liberais discordam deste conceito de ensino unicamente alicerçado 

nas disciplinas humanísticas; o ensino deveria proporcionar aos alunos uma educação que se 

adaptasse à sociedade industrial que emergia. Assistia-se ao despontar de uma sociedade com 

cariz diferente da anterior (industrial, democrática e urbana), tal diferença exigia uma 

instrução intelectual diferente. O indivíduo não se deveria limitar a aprender gramática, latim 

e filosofia, pois para compreender o mundo em que vivia deveria possuir alguns 

conhecimentos de índole científica. 

 

Alexandre Herculano considera obsoleto o ensino secundário, pois lamenta a circunstância de 

que “quem quiser receber uma educação intelectual sem chegar à Universidade apenas pode 

aprender latim e grego, retórica, uma coisa denominada filosofia e olhar para as figuras 

geométricas de Euclides”
65

. 

 

Este afamado escritor questiona-se sobre a utilidade de tais conhecimentos “de que serve ao 

comum dos homens o latim e o grego das selectas, os tropos de Quintiliano, a filosofia 

caquéctica de Genovesi ou de Heineck?”
66

. 

                                                
65 HERCULANO, Alexandre. Instrução Pública, Composições várias, Lisboa, s.d., p. 48. 
66 Ibid., p. 41. 
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A sua utilidade é certamente ínfima ou até nula, pois o principal do ensino secundário é “não 

ter ligação nenhuma com a vida civil, (…), nem com o passado, nem com o presente, nem 

com o futuro, nem com coisa nenhuma deste mundo”
67

. 

 

Estes alunos estariam, por certo, “impregnados” de uma cultura clássica, mas desconheciam 

conhecimentos fulcrais para a sua existência diária:
  

 

“O filho do proprietário não sabe aumentar um ceitil ao valor das suas 

propriedades; o do lavrador nem reconhece a relha de um arado; o do 
fabricante ignora os melhoramentos que há a fazer no ramo da indústria 

que lhe dá o pão; o filho do negociante pode dar quinaus ao seu pároco 

sobre a sua erudição latina, mas não conhece quais são os géneros que 

importa ou exporta o seu país ou a sua província, nem sequer é capaz de 
redigir, talvez, uma carta, porque uma das coisas que não aprendeu foi a 

própria língua”
68

. 

 

No final do ensino secundário os estudantes habitualmente enveredavam pelo exercício de 

cargos públicos para os quais não era preciso nenhuma preparação específica e com esse 

propósito “afluíam às grandes cidades em busca de empregos”
69 

. 

 

Por vezes seguiam estudos universitários, os quais se revelavam perfeitamente inúteis, 

totalmente desfasados da realidade. A Universidade limitava-se:
  

 

“a afogar os portugueses em um mar de doutores quando por todo o país 
não se encontravam talvez dez indivíduos capazes de construir as mais 

simples máquinas modernas de agricultura e de indústria e talvez mesmo 

nem sequer cinco que soubessem da existência delas”
70

. 

 

Herculano profere estas críticas contra o ensino secundário tradicional, constituindo um dos 

primeiros ataques ao sistema educacional setecentista; depreende-se das suas palavras uma 

nítida influência de Victor Cousin e da lei Guizot.  

 

                                                
67 Ibid., pp. 48-49. 
68 Ibidem 
69 Ibidem 
70 HERCULANO, Alexandre. Da Escola Politécnica e do Colégio dos Nobres. Opúsculos, Tomo VIII, Lisboa, 

Tip. da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis, p. 72. 
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O ensino secundário tradicional foi alvo de acesas críticas, não só por parte de Alexandre 

Herculano, mas também de Manuel Borges Carneiro, que no Congresso Constituinte de 1821-

1822 afirmava:
  

“que, para evitar o excesso de diplomatas aptos a seguirem carreiras 

exclusivamente burocráticas, se devia fechar a Universidade de Coimbra, 

enquanto não se tratasse da respectiva reforma” e referia outras 
necessidades que para o país eram de crucial importância ”o país tinha 

necessidade de homens para as artes e manufacturas, e não para ministros 

e para advogados”
71

.      

 

1.6.4.  A Reforma de Rodrigo da Fonseca Magalhães 

  

Em julho de 1835, Rodrigo da Fonseca Magalhães, assume a pasta do Reino. Durante os 

escassos meses em que assumiu estas funções, deu particular primazia à instrução primária, 

chegando mesmo o seu trabalho a ser considerado por um dos grandes estudiosos das 

atividades pedagógicas portuguesas como: “um trabalho superior, a primeira grande reforma 

do Constitucionalismo em matéria de instrução e a mais perfeita e completa depois de 

Pombal”
72

. 

 

Este decreto previa que a instrução primária fosse “generalizada a todos os cidadãos, 

gratuitamente e ministrada em Escolas Públicas” e o método adotado fosse o de Lencaster 

(ensino mútuo). Denota-se uma preocupação em providenciar alguns rudimentos de leitura e 

de escrita ao vulgar cidadão, para que este pudesse exercer cabalmente os seus direitos e 

participar na vida política do país. 

 

A 7 de setembro de 1835, publica um decreto que extingue a Junta da Diretoria-Geral dos 

Estudos, entidade responsável por todos os assuntos respeitantes ao ensino, substituindo-a 

pelo Conselho Superior de Instrução Pública. Esta legislação publicada no Diário do Governo, 

surge acompanhada de um Relatório apresentado à Rainha, o qual  alude ao “quadro 

tenebroso” da situação do ensino em Portugal, sempre na cauda da Europa. Dele consta que: 

 

  

                                                
71 ALBUQUERQUE, Luís de (1960). Notas para a História do Ensino em Portugal, Coimbra, Textos “Vértice”,  

p. 16. 
72 PÉLICO, Sílvio (1923). História da Instrucção Popular em Portugal, Lisboa, Empresa Nacional Editora,       

p. 155. 
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«Erros e preconceitos de diferente natureza» - lê-se no Relatório - «têm 

obstado e que este ramo importante da Educação Pública» (a Instrução 

Primária) «haja recebido entre nós o impulso, que na maior parte das 
nações europeias, sem exclusão daquelas em que um Governo menos 

liberal domina, o tem elevado ao grau de perfeição e desenvolvimento 

de que é susceptível»
73 

. 

 

A instrução primária constituiu o ponto fulcral desta Reforma, tentando minorar a elevada 

taxa de analfabetismo, situação vergonhosa comparativamente às outras nações europeias. 

 

Rodrigo da Fonseca Magalhães apercebe-se da falta de preparação técnica que tínhamos no 

comércio e na indústria, não nos permitindo progredir e ombrear com os restantes países. O 

ensino das ciências era meramente especulativo, teórico, com absoluto menosprezo pela sua 

componente prática;  a esta situação alude claramente no já citado Relatório:  

 

«A consequência necessária disto é o que desgraçadamente se observa em 

o nossos país: as máquinas, que servem a toda a indústria, são, sem 

excepção, as mais defeituosas, ignorando tanto o dono como o construtor 

os melhoramentos que nos outros países já são comuns, porque neles a 

ciência não só aperfeiçoou a arte mas fez descer os conhecimentos práticos 

até às classes industriosas»
74

.  

 

Na época, existiam alguns estabelecimentos de ensino nos quais se ministravam alguns 

rudimentos de carácter técnico; todavia, a realidade claramente comprovava a sua absoluta 

inutilidade. Face a esta calamitosa situação, resolve encerrar todas estas escolas e agregá-las 

numa só instituição, criando em 7 de novembro de 1835, na cidade de Lisboa, o Instituto das 

Ciências Físicas e Matemáticas. O novo Instituto era análogo a uma Universidade, pois 

congregava cinco escolas especiais, equivalentes a Faculdades: as Escolas de Engenharia 

Civil (curso de 5 anos); Engenharia Militar (igualmente com a duração de 5 anos); Marinha (3 

anos); Pilotagem (2 anos); Comércio (3 anos). Crê-se que os mestres da Universidade de 

Coimbra se terão sentido lesados ao verem-se destronados do seu pedestal (desde sempre o 

ensino universitário cingira-se à cidade de Coimbra), o que terá despoletado o afastamento 

político de Rodrigo da Fonseca Magalhães. 

 

Este Decreto, no seu artigo 11, prevê a criação de Liceus, organismos incumbidos de 

assegurar a transição entre o ensino primário e o superior. Nele já se estabelecem as 

                                                
73 CARVALHO, Rómulo de. ob. cit., p. 553. 
74 Ibid., p. 554. 
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disciplinas em que os alunos teriam de ficar aprovados, caso almejassem singrar estudos 

superiores. 

 

Pese embora ter empreendido medidas de vulto em prol do ensino português, a sua ousadia 

em desafiar os mestres conimbricenses, valeu-lhe o seu afastamento. 

 

Lamentável perda, por certo, uma vez que o seu perfil augurava grandes feitos, merecedores 

dos princípios ideológicos preconizados pela Revolução Liberal.  

 

1.6.5. A Reforma de Guilherme Dias Pegado
75

 

 

Após a revolução de 1820 assistiu-se a uma intensa preocupação de solucionar os graves 

problemas que minavam há longa data a escola portuguesa. Nas assembleias eleitas após a 

revolução, alguns deputados apresentaram diferentes projetos com o intuito de erradicar este 

verdadeiro flagelo. Muitos cidadãos, movidos por um idealismo nascido da revolução, 

consideravam ser um dever cívico contribuir com os seus pareceres sobre esta matéria. Assim, 

surgiu um vasto manancial de projetos para reformas do ensino público, publicado de forma 

avulsa nos periódicos da época ou apresentados sob a forma de relatórios ao Soberano 

Congresso (Assembleia Constituinte) ou às Cortes Ordinárias. Não passaram estes projetos de 

vãs tentativas, pois o destino da grande maioria foi ficar a amarelecer nos arquivos, após 

terem sido liminarmente classificados como inúteis, após meia dúzia de linhas protocolares 

que se limitavam a assinalar a sua receção no Diário das Cortes. Salvo raras exceções, poucos 

foram os textos que se salvaram desta época; vieram a lume apenas aqueles que foram 

publicados por iniciativa dos próprios autores. 

 

A análise destes documentos permite-nos concluir que eles têm uma matriz comum, uma vez 

que se alicerçam claramente na legislação francesa sobre o ensino, publicada desde o início da 

revolução de 1791 até ao fim do império napoleónico. É deveras curioso notar que apesar do 

interregno de dez anos de intensas lutas internas que culminaram com a Convenção de Évora-

                                                
75DIAS PEGADO, Guilherme (1835). Projecto de Lei para a Organização Geral da Universidade de Portugal 

dedicado à Nação Portuguesa e oferecido ao Corpo Legislativo, Coimbra, Imprensa da Universidade, fevereiro 

de 1835. 
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Monte, os reformadores da escola portuguesa, mantêm-se fiéis às mesmas ideias e fontes de 

informação. 

Entre esta plêiade de autores, figura Guilherme José António Dias Pegado, professor de 

Matemática da Universidade de Coimbra e membro da Junta da Diretoria- Geral dos Estudos 

e Escolas do Reino. O facto do seu autor integrar esta Junta, organismo que na época tinha 

sob a sua alçada todos os assuntos de instrução pública, confere a este projeto uma particular 

importância. 

 

Vivera este professor em França, na cidade de Brest, onde exercera o ensino da Matemática. 

O contacto com a vida escolar francesa, onde se experimentavam as reformas pedagógicas de 

Napoleão, contagiou-o de forma empolgante, criando-lhe o ensejo de trazer para Portugal 

estas novas ideias, entre nós praticamente desconhecidas. Oferece então o seu estudo “Projeto 

de Lei para a Organização Geral da Universidade de Portugal” aos deputados, como um 

contributo para uma futura reforma do ensino. 

 

Verifica-se na sua conceção uma clara analogia com as sugestões já feitas anteriormente sobre 

esta matéria por Luís Mouzinho de Albuquerque, em 1823. Em ambos os trabalhos existe uma 

profunda influência francesa, nomeadamente dos trabalhos de Talleyrand. 

 

Dias Pegado considera a Universidade como uma entidade que abarca todos os 

estabelecimentos da instrução pública. A sua proposta prevê a divisão do sistema de ensino 

nos seguintes graus: escolas primárias para as freguesias; escolas secundárias para os 

concelhos; um liceu por cada província; uma escola de estudos superiores para todo o reino, 

localizada em Coimbra. 

 

Dias Pegado cria um conselho Superior de Instrução Pública, o qual teria sob a sua alçada 

todos estes estabelecimentos de ensino. Este projeto estabelece uma nítida distinção entre as 

escolas secundárias e os liceus. As escolas secundárias constituem o prolongamento dos 

estudos iniciados no ensino primário. Se porventura o país usufruísse de uma situação 

económica mais estável, Dias Pegado teria abolido as escolas secundárias, integrando-as nas 

escolas primárias, com a salvaguarda da Língua Latina. Previa a instalação de uma escola 

secundária em cada comarca, na localidade mais central e com maior índice populacional e, 
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em cada província, um liceu, instalado na cidade mais central e também mais populosa. Nas 

cidades onde existisse um liceu, não funcionariam escolas secundárias, exceto em Lisboa. 

 

As escolas secundárias ministrariam quatro cadeiras: Língua Portuguesa e Latina, Língua 

Francesa, Aritmética, Elementos de Álgebra e de Geometria e Desenho Linear, Elementos de 

Geografia e História Particular de Portugal. A sua frequência não permite aceder aos estudos 

superiores. Estes alunos devido à posição social algo privilegiada que ocupavam não se viam 

coagidos a procurar um trabalho produtivo quando terminavam o ensino primário. Neste 

sentido, os conhecimentos adquiridos nestas escolas secundárias serviriam para lhes 

proporcionar um maior desenvolvimento intelectual e um leque mais alargado de 

conhecimentos. 

 

O programa de estudos dos liceus contemplava oito cadeiras, ou seja, as que eram lecionadas 

nas escolas secundárias e ainda as de Língua Grega, Língua Inglesa, Lógica e Retórica e 

Elementos de Física e Química. Este plano de estudos podia durar três, quatro ou cinco anos, 

permitindo que aos 17 anos  os alunos estivessem aptos para ingressar nos estudos superiores. 

As faculdades exigiam que para além da aprovação nas matérias do ensino liceal, os alunos 

obtivessem o grau de bacharelato através da aprovação em exame, terminado o curso liceal.  

 

Contrariamente ao ensino primário, custeado pelos poderes locais, as somas destinadas às 

escolas secundárias e aos liceus deveriam ser da responsabilidade dos Orçamentos Gerais do 

Estado. Dias Pegado estabelece esta destrinça, uma vez que estes estabelecimentos de ensino 

beneficiam um pequeno número de indivíduos, apenas aqueles que já por si são 

endinheirados, ou que possuem talentos que querem desenvolver e cujo benefício reverte 

apenas em seu favor. Por esta razão, não se justifica que as somas avultadas necessárias para o 

seu funcionamento, sobrecarreguem indistintamente todos os contribuintes. 

 

Os alunos para frequentar as escolas secundárias pagariam 320 réis e para frequentar os liceus 

o dobro da quantia, 600 réis. A diferença acentuada de montante, deve-se às notórias 

vantagens que advêm da frequência deste último ramo de ensino. 
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Dias Pegado prevê a gratuitidade do primeiro grau de ensino
76

, todavia propõe o pagamento 

de todo o ensino pós-primário, uma vez que as vantagens obtidas, revertem primordialmente 

em benefício de cada indivíduo. Refere ainda que a gratuitidade do ensino, gera a tendência 

dos pais desviarem os filhos da lavoura e de outros ofícios, acabando a sociedade por ficar 

impregnada de cidadãos inúteis e até prejudiciais ao Estado. Neste aspeto, verifica-se uma 

similitude de opinião com Soares Franco, pois ambos perfilham a ideia de que a gratuitidade 

do ensino daria azo a um pulular de literatos sem ocupação daí resultando profundos prejuízos 

para o país. 

 

Verifica-se também entre estes autores outra afinidade, pois ambos preveem a criação de um 

regime de bolsas capaz de custear as despesas de alunos pobres. Aqueles que revelassem uma 

capacidade intelectual notável, não veriam cerceados os seus projetos devido a dificuldades de 

carácter económico. Propõe a criação das categorias de alunos pensionistas e 

semipensionistas do Estado; aqueles que no ensino primário revelassem possuir uma singular 

aptidão intelectual, poderiam singrar nos estudos, logrando assim alcançar uma vida melhor. 

 

Nestas escolas admitem duas categorias de alunos, externos e internos, não podendo a sua 

idade exceder os catorze anos. A sua aceitação dependia de apresentação de um certificado 

comprovativo de aprovação nas matérias de instrução primária, exceto o Desenho.  

 

Os exames finais seriam realizados em julho, havendo a possibilidade de qualquer aluno, 

exterior ao liceu ou à escola secundária, poder prestar provas ou requerer dentro do ano letivo 

o seu exame. 

 

Da gestão das escolas e dos liceus ficaria incumbido um Conselho constituído por todos os 

professores e presidido por um professor nomeado pelo Governo. Este último teria a 

responsabilidade da administração financeira do liceu e de proceder à organização 

pedagógica. 

 

O Conselho de cada liceu deveria proceder ao provimento das escolas secundárias; receber 

queixas e exposições relativas a essas escolas e apresentá-las às autoridades competentes; 

                                                
76 ALBUQUERQUE, Luís de (1960). “Um projecto de 1835 para a Reforma da Instrução Pública em Portugal” 

in Revista Portuguesa de Pedagogia, vol. I,  p. 355. 
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pronunciar-se sobre as aposentações dos professores das escolas primárias e secundárias do 

Distrito e comunicá-las ao Conselho Supremo de Instrução Pública; cabia-lhe ainda publicar 

anualmente um boletim, que desse notícia sobre as descobertas científicas mais recentes. 

 

Este projeto revela, com particular acuidade, uma profunda influência da legislação francesa 

congénere; não constitui um exemplo isolado, porquanto quase todos os projetos e decretos 

para uma reforma da instrução pública portuguesa durante os primeiros trinta ou quarenta 

anos de liberalismo indiciam uma influência análoga. Era habitual quando se abordava 

qualquer problema ligado à instrução pública que os escritores se socorressem de trechos 

retirados de obras de sociólogos franceses eminentes, de relatórios dos legisladores, dando-se 

até ao trabalho de folhear os volumes que compilavam os discursos pronunciados e os debates 

travados na Assembleia Nacional Francesa. Desses trechos retiravam pequenos parágrafos 

para reiterar as suas opiniões quando escreviam sobre esta matéria um livro ou um artigo. 

Muitos destes trabalhos espelham claramente a influência de nomes como Lakanal, 

Condorcet, Talleyrand, Giraud d’Ande, entre outros
77

. 

 

O projeto de Dias Pegado reflete inegavelmente esta influência. Nos comentários que tece 

inicialmente, intercala vários excertos do relatório escrito por Talleyrand. Este relatório fora 

escrito com o propósito de acompanhar o projeto de decreto sobre a instrução pública 

apresentado na Assembleia Nacional Constituinte, em Setembro de 1791. Dias Pegado serve-

se de estudos de épocas posteriores, nomeadamente da lei que deu curso à reforma estudada 

por Guizot, datada de 1833. 

 

A título de exemplo, refira-se que Dias Pegado prevê a impreterível necessidade de 

comprovar a idoneidade moral dos candidatos que se apresentassem nos concursos para o 

provimento das cadeiras oficiais (aspeto contemplado nos artigos 28º a 30º do seu Projeto). 

 

Estipula ainda que os mestres deveriam ter, pelo menos, 18 anos completos e as mulheres que 

exercessem este mester, 25 anos; acrescenta que jamais poderiam ser providos em tais lugares 

os indivíduos sob os quais pendesse qualquer acusação de fraude, abuso de confiança, roubo 

ou atentado contra os bons costumes. Esta imposição inspira-se na lei de Guizot – Cousin 

datada de junho de 1833; no seu título II, estabelece-se também a idade mínima de 18 anos 

                                                
77 Ibid, p. 358. 
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para o exercício da docência e indica-se expressamente estar vedado o desempenho do cargo a 

quem tivesse sido condenado por roubo, burla, bancarrota, abuso de confiança, ou atentado 

contra os bons costumes. 

 

No que respeita aos concursos para o provimento de cadeiras elementares, Dias Pegado ter-se-

á inspirado, desta feita, no decreto promulgado em França a 2 de dezembro de 1792; este 

diploma legal constitui provavelmente a primeira iniciativa de estabelecer um concurso de 

provas públicas para o preenchimento de vagas para a docência. Dias Pegado no seu projeto 

de lei e este decreto estipulam a obrigatoriedade dos concorrentes prestarem provas perante 

uma comissão expressamente designada para este efeito (Dias Pegado designa-a júri), assim 

como ambas preveem a apresentação de um atestado de boa conduta e de bons costumes que 

seja abonatório da integridade moral do candidato. 

 

Este projeto espelha muitos dos princípios consignados na legislação francesa sobre a 

instrução pública, entre eles figura ainda a ideia de fazer ler nas escolas do primeiro grau o 

texto da Constituição, à semelhança do que fora exigido em França pelo decreto de 17 de 

Novembro de 1794. Refira-se também a opção pelo regime de separação de sexos, uma vez 

que a Convenção Nacional assim o definia ao fazer votar em 25 de Outubro de 1795, um 

decreto que expressamente o impunha. 

 

No projeto de Dias Pegado reconhece-se ainda a influência dos decretos napoleónicos de 1 de 

maio de 1802 e de 7 de março de 1808. No primeiro destes decretos, assim como no projeto 

português, estipula-se a criação de escolas de três categorias: primárias, secundárias e liceais. 

No título I do decreto de 1808 define-se com minúcia esta organização, denominando 

“Universidade Imperial”, ao conjunto de todos os estabelecimentos de instrução pública 

criados em França. Além das escolas anteriormente designadas, incluir-se-iam as faculdades, 

vocacionadas para o aprofundamento dos estudos e ainda as escolas do ensino privado. 

 

Verifica-se uma evidente analogia entre o projeto português e a legislação francesa, dado que 

Dias Pegado se refere a um projeto destinado a organizar a “Universidade de Portugal” e o 

decreto napoleónico, utiliza a expressão “Universidade Imperial”. Dias Pegado ter-se-ia 

cingido, em boa parte, a transpor para o nosso país a estrutura centralizadora do ensino, 

concebida por Napoleão. 
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Mau grado as boas intenções do seu autor e até a situação privilegiada de que gozava, 

enquanto membro da Junta da Diretoria-Geral dos Estudos e Escolas do Reino, este projeto 

dificilmente seria exequível, porquanto careciam as verbas necessárias para a sua 

implementação e escasseavam professores habilitados. Estes dois aspetos constituem um sério 

entrave à tão almejada melhoria que se pretende para a instrução pública portuguesa, fazendo 

assim protelar a efetiva instalação dos liceus.   

 

Os governos liberais portugueses do séc. XIX pautaram-se sempre pela incapacidade de 

resolver de forma cabal, completa e refletida o problema da instrução pública.  

 

Adotaram-se decisões fugazes, por vezes precipitadas, parcelares, sem haver um plano 

concertado, pese embora ter sido um assunto que muitos ânimos exaltou, muitos interesses 

moveu e muita tinta fez correr.  

 

1.7. As Reformas no Ensino Secundário (1836-1860) 

 

1.7.1. A Reforma de Passos Manuel (17 de novembro de 1836)
 

 

A nove de setembro de 1836 ocorre a revolução de setembro, encabeçada pelos irmãos Passos 

(Manuel e José). Este terá sido, por certo, o primeiro movimento político em que as camadas 

populares desempenharam um papel decisivo. 

 

O embrião desta revolução seria na cidade do Porto, local onde pululavam burgueses 

endinheirados, ávidos de poder:       

          

“O Partido Democrático ligava a si todos os fabricantes e artesãos do Porto, 
quase todos os pequenos proprietários liberais das províncias do Norte, os 

advogados que não tinham obtido lugares, os médicos, toda a classe de 

empregados do comércio e uma grande parte dos pequenos comerciantes. 

Vila Nova de Gaia, a despeito da influência que aí exerce o comércio inglês 
sobre os empregados dos seus imensos armazéns de vinho, pertencia 

também a essa tendência”
78

. 
 

 

                                                
78 GILBERT, Albert (1953). Chartisme et Septembrisme, Coimbra, p. 23. 
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Após a Revolução de setembro de 1836 surgiu um governo que encetou profundas reformas 

de índole política, administrativa, económica, judicial, social e educativa. 

 

A instrução pública estava sob a alçada do Ministério do Reino, entidade que abarcava todos 

os ramos de ensino. Procede-se a um vasto conjunto de reformas; a Reforma do Ensino 

Primário data de 15 de novembro de 1836, a do Ensino Secundário é do dia 17 do mesmo mês 

e, finalmente, a Reforma do Ensino Superior data de 5 de dezembro do mesmo ano. 

 

Até 1836 o ensino secundário cingia-se a um conjunto de aulas dispersas disseminadas pelo 

país. Doravante, será criado um sistema de liceus nacionais em todas as capitais de distrito. É 

indesmentível e do conhecimento público que de todos os ramos do ensino, era o ensino 

secundário que clamava por alterações de maior vulto. Os setembristas perfilhavam a opinião 

que o ensino secundário constituía o ensino preparatório para o ingresso nos estudos 

superiores, mas que de forma concomitante deveria proporcionar aos alunos uma formação 

para a vida, preparando-os para determinados ofícios. Pretendia-se assim abandonar um 

ensino livresco, demasiadamente teórico e substituí-lo por um ensino de feição prática que 

servisse os interesses de uma nova sociedade. 

 

Os setembristas movidos pelo facto de inovar o ensino pretendem dirigir estes “estudos da 

mocidade para as ciências de aplicação material”
79

. 

 

Passos Manuel, figura incontornável do movimento setembrista, é o mentor desta profunda 

reforma da instrução pública. Para tal socorreu-se de trabalhos de incontestável valor 

elaborados por alguns dos seus antecessores; no preâmbulo da sua reforma geral dos estudos, 

declara-o explicitamente: “Sobre este tão importante objeto havia primorosos trabalhos de 

diversas comissões que era mister coordenar e reduzir a sistema”
80

. 

 

Este insigne professor, adepto da Revolução de setembro, concebe de forma gratuita e 

empenhada um sistema escolar que se pretende inovador e capaz de fazer face às alterações 

sociais do momento. Sabe-se que a elaboração deste arrojado projeto esteve sempre sob a 

mira atenta de Passos Manuel, o qual lhe recomendava vivamente a apresentação de um 

                                                
79 HERCULANO, Alexandre (1841). Da Escola Politécnica e do Colégio dos Nobres, Lisboa, Tipografia da 

Sociedade  Propagadora  dos Conhecimentos Úteis, p. 18. 
80 Diário do Governo, nº 274, de 18 de novembro de 1836. 
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sistema completo de instrução pública, “eminentemente liberal, acomodado sim às 

circunstâncias, hábitos e índole moral do nosso povo, mas a nível e em harmonia com os 

sistemas europeus mais adiantados”
81

. 

 

Os estudos secundários portugueses adquirem um cariz prático, utilitário, distanciando-se, por 

fim, do ensino teórico, demasiadamente especulativo de outrora. Este novo sistema denota 

uma clara influência da experiência francesa. 

 

Volvidos três meses da Revolução de setembro, já estava concluído e promulgado o novo 

sistema de ensino secundário
82

. 

 

Este diploma reveste-se de particular importância, uma vez que constitui o primeiro 

documento que oficialmente cria os liceus em Portugal. 

 

Em boa verdade, é feito pela primeira vez um plano sistematizado de estudos secundários que 

incide sobre aspetos curriculares, pedagógicos e administrativos. Trata-se de um texto assaz 

minucioso constituído por nove capítulos; nele podemos encontrar preciosas informações 

sobre as matérias curriculares, a organização dos liceus e escolas secundárias, a habilitação 

requerida aos professores, dados sobre os seus vencimentos e aposentações, os métodos 

pedagógicos, a disciplina escolar, os exames anuais, as matrículas e a inspeção e direção do 

ensino. Esta legislação contempla a possibilidade do ensino ser exercido por particulares que 

pretendam instalar escolas de ensino secundário, sob a condição de participarem ao 

administrador do Concelho o local onde a escola funcionará. 

 

O Decreto de 17 de novembro de 1836 cria dezoito liceus no Continente, radicados nas 

capitais dos distritos administrativos. O projeto previa a criação de três liceus na cidade de 

Lisboa, correspondentes aos antigos estabelecimentos do Rossio, S. João Nepomuceno e 

Bairro Alto. 

 

 

                                                
81 Intervenção proferida por José Alexandre de Campos, na sessão de 11 de maio de 1843, Diário da Câmara 

dos Deputados, vol. 5º, maio 1843, pp. 168-173. 
82 Cf. Decreto de 17 de novembro de 1836, publicado no Diário do Governo, nº 275 datado de 19 de novembro 

desse ano. 
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Os liceus de Lisboa e do Porto seriam parte integrante das Academias existentes e o Liceu de 

Coimbra, destinado a substituir o Colégio das Artes, seria uma secção da Universidade. 

 

As cadeiras de ensino secundário ministradas até aquela época isoladamente iriam 

gradualmente desaparecer, à medida que os liceus fossem instalados; os professores que as 

lecionavam seriam integrados como docentes nos liceus. 

 

O curso dos Liceus integra dez cadeiras cujo teor incide sobre os estudos clássicos, mas não 

descura as matérias científicas e técnicas consideradas verdadeiramente indispensáveis a um 

novo modelo de sociedade. Prevê-se a existência nos liceus de uma classe de estudos 

eclesiásticos que contemple o curso liceal e duas cadeiras especialmente vocacionadas para a 

formação religiosa. O seguinte quadro discrimina as diferentes disciplinas ministradas no 

ensino liceal. 

 

                                              Quadro 6 

        Matérias que integravam o plano de estudos dos Liceus (1836) 

1ª – Gramática Portuguesa e Latina, Clássicos Portugueses e Latinos; 

2ª – Línguas Francesa e Inglesa, e as suas gramáticas; 

3ª – Ideologia, Gramática Geral e Lógica; 

4ª – Moral Universal; 

5ª – Aritmética e Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho; 

6ª – Geografia, Cronologia e História; 

7ª – Princípios de Física, de Química e de Mecânica aplicados às Artes e Ofícios; 

8ª – Princípios de História Natural dos três Reinos da Natureza aplicados às Artes e Ofícios; 

9ª – Princípios de Economia Política, de Administração Pública e de Comércio; 

10ª – Oratória, Poética e Literatura Clássica, essencialmente a Portuguesa; 

 

Fonte: Decreto de 17 de novembro publicado no Diário do Governo, nº 275 de 19 de novembro de 1836. 

 

O ensino liceal seria pago, bem como os exames que os alunos efetuassem. Para além de 

alunos externos, antevia-se a possibilidade de existirem alunos internos, pensionistas, a cargo 

do Conselho do Liceu. Os professores solteiros também poderiam residir nas suas instalações, 

se as condições assim o permitissem. 
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Os Conselhos dos Liceus adquirem amplos poderes, ficando a gestão à sua mercê. Os reitores 

exercem funções iminentemente de carácter executivo, dependendo a sua escolha meramente 

da antiguidade dos professores. 

 

Os Liceus embora obedecessem aos ditames gerais, tinham uma considerável autonomia no 

que respeita à definição dos métodos pedagógicos, à seleção dos compêndios escolares, à 

distribuição das aulas e a normas de disciplina. 

 

Este aspeto é salientado de forma entusiasta por José Alexandre de Campos quando em 1843 

o considera como “um dos caracteres mais belos e mais profícuos”, comparando cada liceu a 

um colégio com o seu regimento interno, “no qual um pai de família do distrito pudesse 

confiar os seus filhos”
83

. 

 

A implementação desta reforma comportava custos avultados que se cifravam em cerca de 78 

300$0000 réis. Até à data o Estado custeava um total de 296 cadeiras (247 de Latim, 23 de 

Filosofia, 18 de Retórica e 8 de Grego), cuja despesa ascendia a 70 420$000 réis; refira-se que 

estes gastos não incluíam as Ilhas, nem o Colégio dos Nobres. Verifica-se, por conseguinte, 

uma sobrecarga do erário público com este novo sistema de ensino. Conquanto os 

setembristas pretendessem limitar gastos excessivos, tal princípio não se aplicava ao ensino, 

área por eles considerada de suma importância. Passos Manuel considera que se faça uma 

exceção para a instrução pública, de forma a que não seja “sacrificado o princípio de 

ilustração, ao princípio económico, porque na ilustração de um povo não desejava ser tão 

avaro da Fazenda Pública como se propunha ser em tudo o mais”
84

. 

 

A Reforma de Passos Manuel reveste-se de peculiar importância, pois constitui a primeira 

iniciativa de facultar aos alunos uma formação para as atividades comerciais e industriais, 

áreas que se pretendia desenvolver no país. Acresce referir que esta legislação pretende criar 

um sistema de ensino médio oficial que se coadune com as expectativas da burguesia, classe 

social que granjeou o poder. 

                                                
83 Intervenção de 11 de maio de 1843. 
84 Intervenção de Passos Manuel, na sessão de 11 de maio de 1843; citado por Áurea Adão (1982). A criação e 

Instalação dos Primeiros Liceus Portugueses – Organização Administrativa e Pedagógica (1836-

1860),Fundação Calouste Gulbenkian da Ciência, Oeiras, p. 56. 
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Esta vasta Reforma do ensino secundário não se tornou de imediato exequível, mercê da 

instabilidade política que grassava no país (prolongou-se até à Regeneração em 1851) e a 

contingências de índole económica.  

 

A preocupação de libertar o ensino do marasmo em que se encontrava, de dar primazia  ao 

ensino científico e técnico, em detrimento de um ensino livresco, desajustado a uma nova 

realidade social, está bem patente no preâmbulo da Reforma do Ensino Secundário: 

 

“a instrução secundária é de todas as partes da instrução pública aquela 

que mais carece de reforma, porquanto o sistema actual consta, na maior 

parte de alguns ramos de erudição estéril, quase inútil para a cultura das 
ciências, e sem nenhum elemento que possa produzir o aperfeiçoamento 

das artes e os progressos da civilização material do País.” Refere ainda 

“que não pode haver ilustração geral e proveitosa sem que as grandes 

massas de cidadãos, que não aspiram aos estudos superiores, possuam os 
elementos científicos e técnicos indispensáveis aos usos da vida no estado 

actual das sociedades”
85

.                             

 

Alexandre Herculano, autor de diversos escritos sobre a instrução pública entre os anos de 

1838 e 1841, reflete sobre o desajustamento que se verifica entre a preparação facultada pelo 

ensino secundário e as exigências de uma nova sociedade. Após sete longos anos de estudos, 

os filhos dos negociantes, lavradores, proprietários, fabricantes, continuam incapazes de se 

coadunar à vida prática: 

 

“Eles voltam à casa paterna, à vida civil: sabem o latim, grego, retórica, e 

o seu Genuense; mas o filho do proprietário não sabe aumentar um ceitil 

ao valor das suas propriedades; o do lavrador nem conhece a relha de um 
arado; o do fabricante ignora os melhoramentos que há a fazer no ramo da 

indústria que lhe dá o pão; e o filho do negociante pode dar quinaus ao 

seu pároco sobre a sua erudição, mas não conhecerá quais são os géneros 

que importa ou exporta o seu país ou a sua província, nem será capaz de 
redigir, talvez, uma carta, porque uma das coisas que não aprendeu foi a 

própria língua”
86

. 

 

O Decreto de 17 de novembro de 1836 vem minorar esta situação, pois segundo afirma: “à 

sua feitura presidiu em grande parte o pensamento da nossa época, o pensamento de dirigir os 

estudos da mocidade para as ciências de aplicação material”
87

. 

                                                
85 Decreto de 17 de novembro publicado no Diário do Governo, nº 275 de 19 de novembro de 1836, p. 1283. 
86 HERCULANO, Alexandre (1838). Instrução Pública, Composições várias, pp. 33-51. 
87 Ibid 
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Atendendo a esta vertente iminentemente prática, critica com veemência a formação 

desoladora que obtêm aqueles que almejam cursar estudos superiores: “quem quiser receber 

uma educação intelectual sem chegar à universidade, que pode aprender? Latim e grego, 

retórica, uma coisa denominada filosofia, e olhar para as figuras de Euclides. Fora disto nada 

existe”
88

. 

 

O país vivia assim afogado: “em um mar de doutores, não havendo talvez dez indivíduos 

capazes de construir as mais símplices máquinas modernas de agricultura ou de indústria: - 

direi mais – não temos talvez cinco que saibam da existência delas”
89

. 

 

1.7.2. Implementação do Decreto de 17 de novembro de 1836 – principais 

vicissitudes 

 

Em 17 de novembro de 1836, Passos Manuel promulga um Decreto que visa a criação dos 

primeiros Liceus portugueses. Nesse mesmo ano, Passos Manuel indaga ao administrador 

geral de Lisboa quais os edifícios que reúnem condições para a instalação dos Liceus nas 

diferentes capitais de distrito. Estas instalações deveriam possuir cinco ou seis salas de aula, 

espaços adequados para o funcionamento de uma Biblioteca, de um laboratório, de um 

gabinete com três divisões e, desde que possível, instalações condignas para a residência de 

professores solteiros e de alunos internos. O Liceu deveria ainda ter um terreno com as 

dimensões necessárias para criar um jardim experimental, para a prática de exercícios de 

ginástica e para um pátio destinado ao lazer. 

 

Os anseios de Passos Manuel saem malogrados, tornando-se difícil a efetiva instalação dos 

liceus nesta fase inicial. Os decretos de 4 e 12 de janeiro de 1837, extinguem o Colégio dos 

Nobres e transferem os seus haveres para a Escola Politécnica. Esta soma avultada que 

deveria reverter em prol da criação dos Liceus é desviada para uma outra instituição de 

ensino, constituindo assim um sério revés. Esta avultada soma dos bens do Colégio dos 

Nobres ascendia a 300 contos e 11 contos de renda anual que em muito teriam contribuído 

para o progresso do ensino primário e secundário da capital. Ainda em 1837 é aberto um 

concurso para o provimento das cadeiras dos Liceus de Lisboa e do Porto, não comparecendo 

                                                
88 Ibid 
89 Ibid. 



 

101 

 

nenhum candidato para este último, o que augurava as dificuldades extremas que haveria a 

vencer. 

 

A 20 de outubro de 1837, o Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e Secundário envia ao 

Procurador-Geral da Coroa duas propostas para a melhoria da instrução pública em Lisboa, 

por considerar que deve ser dado a tão “poderoso elemento de civilização o impulso que é 

reclamado por todos os interesses sociais”
90

. 

 

Atendendo às extremas dificuldades de instalar os liceus, o Secretário de Estado dos Negócios 

do Reino precaveu-se e a 6 de novembro ordena que se conservem em funcionamento as 

escolas gerais de Estudos Menores, enquanto não funcione o liceu de Lisboa. Acrescenta 

ainda que o administrador Geral do Distrito deveria apurar quais os edifícios públicos que 

reúnem as condições adequadas para a instalação dos novos liceus e para as escolas gerais de 

Estudos Menores que se mantivessem em funcionamento
91

. Este Conselho indicia uma clara 

preocupação em remover todos os obstáculos que possam comprometer o normal 

funcionamento das escolas dos Estudos Menores do antigo sistema. Revela este Conselho 

estar verdadeiramente empenhado em pôr em prática os Decretos de 15 e 17 de novembro de 

1836; a sua permanente preocupação comprova que visa promover o ensino secundário, pelo 

menos na cidade de Lisboa. 

 

Em 1838 assiste-se a uma significativa diminuição do número de aulas dos Estudos Menores, 

face ao ano anterior: de 233 cadeiras de Latim passam a funcionar 107, as 22 de Lógica 

passam para 17, as de Retórica passam de 16 para 11 e as de Grego de 9 para 4. 

 

Atendendo à grave situação económica que minava o país, a Lei Orçamental de 7 de abril de 

1838, propõe que haja uma redução da proposta inicial de 18 Liceus para 7, a instalar no 

Continente: um ficaria em Lisboa, outro no Porto, um em Coimbra e quatro em outras capitais 

de distrito. As ilhas teriam dois Liceus, um no Funchal e outro nos Açores. Em outubro de 

1838, providencia-se no sentido de pedir ao Conselho Geral que indique as cidades do 

Continente onde deveriam ser instalados os quatro liceus das capitais de distrito. A escolha 

                                                
90 Diário do Governo, de 23 de outubro de 1837, p. 1186. 
91 Diário do Governo, de 8 de novembro de 1837, p. 1245. 
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das capitais de distrito que usufruiriam da instalação de um Liceu, dá azo a sérias 

questiúnculas, pois todas as localidades almejam alcançar tal benefício. 

 

No dia 1 de julho de 1838, são designados outros professores para o Liceu de Lisboa. O 

Conselho Geral do Ensino Primário e Secundário delibera que eles se reúnam no Colégio de 

S. João Nepomuceno, enquanto Conselho do Liceu, com o propósito de indicar: “o edifício, 

regulamentos, e mais disposições necessárias para o liceu poder continuar”
92

. 

 

A indecisão impera, estes professores não adotam iniciativas concretas, uma vez que em 

dezembro do ano seguinte ainda não se tinha selecionado um edifício adequado para a 

instalação do Liceu de Lisboa. 

 

Em setembro de 1838, o governo solicita ao Conselho que conceba um projeto com alterações 

necessárias para a reorganização do ensino secundário e um outro trabalho sobre os estudos 

em Lisboa, de acordo com a área, necessidades e população da capital
93

. 

 

A 3 de dezembro é entregue o primeiro projeto, o qual “em nada se desvia do Decreto de 17 

de novembro”
94

. Porém, há algumas alterações face a este Decreto, pois propõe apenas a 

existência de sete Liceus; reduz o número de cadeiras, bem como os gabinetes práticos; as 

cadeiras são distribuídas por cursos; cria a categoria de professor substituto; nas outras 

capitais de distrito mantêm-se as cadeiras de Humanidades. 

 

Esta proposta revela-se aliciante, ficando o Conselho a aguardar a sua aprovação. Este projeto 

é enviado às Cortes, não obstante nunca chega a ser sequer discutido. A Lei Orçamental de 31 

de julho de 1839, reafirma a intenção de criar 18 Liceus. 

 

Durante o ano de 1839 assistiu-se a algumas fugazes tentativas para dinamizar o ensino 

secundário. Apesar desta ténue melhoria, o Ministro do Reino reitera no seu relatório anual 

que o ensino secundário não progredira nos últimos anos e que as leis são demasiado morosas. 

                                                
92 Relatório de 17 de dezembro de 1839, Arquivo da Câmara dos Deputados, caixa 143. 
93 Portaria de 12 de setembro de 1838, citado por Áurea Adão, ob. cit, p. 60. 
94 Relatório da organização dos liceus nacionais, do Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e Secundário, de 

31 de janeiro de 1840, Arquivo da Câmara dos Deputados, caixa 230, documento 60. 
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Nesta altura, encontrava-se apenas constituído o Liceu do Funchal
95

 e estavam nomeados os 

professores para os liceus de Lisboa e Coimbra. 

 

O governo justificava-se alegando que não se definira com exatidão o número de 

estabelecimentos e a sua localização, razões que faziam protelar o seu funcionamento. Esta 

situação agudiza-se graças à morosidade do governo e à sua inoperância nesta matéria. 

 

É deveras curioso se repararmos que o liceu do Funchal fica definitivamente instalado a 12 de 

fevereiro de 1837, data em que pela primeira vez se reúne o Conselho dos Professores. Este 

Liceu procede à sua abertura solene no dia 10 de outubro do mesmo ano
96

. 

 

Desde os primórdios do seu funcionamento este estabelecimento de ensino cativa o interesse 

dos ilhéus; no ano letivo de 1837-1838, a sua frequência ascende a 43 alunos (11 frequentam 

a cadeira de Língua Francesa e Inglês, 6 a de Ideologia Gramática Geral e Lógica, 26 a de 

Gramática Portuguesa e Latina e 3 a cadeira de Aritmética e Álgebra). Constituiu para nós 

algo de desconcertante, de verdadeiramente surpreendente, quando nos apercebemos ter sido 

este Liceu colocado nas Ilhas Adjacentes, um dos primeiros a funcionar comparativamente à 

metrópole. Nos debates parlamentares decorrem acesas contendas, uma vez que surgem 

inúmeros requerimentos para a instalação dos liceus. Numa época em que se vivia uma 

profunda instabilidade política, surge um verdadeiro aluvião de propostas fruto de interesses 

pessoais, políticos e regionais. 

 

Entre estes interesses regionais é pertinente referir um plano de organização e instalação de 

um liceu elaborado por António Macedo Pinto, o qual foi apresentado à Junta Geral do 

Distrito de Bragança, em 30 de julho de 1839. Este pedido gerou de imediato controvérsia, 

pois com verbas tão irrisórias para custear os liceus nas principais cidades portuguesas, seria 

inviável a sua existência num local tão distante da província. Em abono da verdade, refira-se 

que o próprio Passos Manuel pugna pela sua abertura, por a cidade de Bragança se situar “no 

extremo do Reino… e a não se querer que aqueles poucos fiquem sem instrução é preciso que 

haja os estabelecimentos próprios para lha dar”
97

. 

                                                
95 Relatório do Liceu do Funchal, de 23 de setembro de 1838, Arquivo da Câmara dos Deputados, caixa 229, 

documento 22. 
96 MACHADO, José Rafael Basto (1937). Cem anos de vida escolar, Funchal, Livraria Popular, pp. 9-10. 
97 Sessão de 22 de fevereiro de 1840, Diário da Câmara dos Deputados, vol. 2º, 1840, pp. 259-260. 
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Goradas foram as intenções dos autores deste projeto, pois o liceu de Bragança só viria a ser 

instalado muito mais tarde. 

 

O Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e Secundário faculta, em 1840, um 

esclarecimento a Passos Manuel. Este tinha questionado este Conselho sobre os motivos por 

que não estavam ainda organizados os liceus de Braga, Porto, Viseu e Bragança. Este 

relatório, assaz pormenorizado, traça o estado de atraso em que o ensino secundário se 

encontrava. Acrescenta que a lei dos liceus surge numa época de profundas dificuldades 

financeiras “em que o Governo inculcava a mais severa economia, desviando a ideia de 

aumentar empregados, que não fossem de absoluta necessidade”
98

.  

 

O primeiro entrave apontado é a falta de edifícios com as dimensões necessárias para as salas 

de aula e gabinetes, assim como o estado decrépito em que se encontravam os poucos 

edifícios disponíveis. O seu restauro comportaria verbas elevadas, sendo extremamente 

dispendioso. 

 

Sabe-se que no ano letivo de 1840-1841, o liceu de Coimbra é frequentado por 210 alunos e 

que, no ano seguinte, se assiste a um decréscimo correspondente a 142 alunos. 

 

A contenção de verbas obriga a substituir três cadeiras pelas aulas correspondentes da 

Universidade; assim, a cadeira de Moral Universal (4ª) é substituída pela de Ideologia, 

Gramática Geral e Lógica (3ª cadeira liceal) e pela cadeira de Direito Natural da 

Universidade. A cadeira de Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho (5ª) é 

substituída pela 1ª cadeira da Faculdade de Matemática. A cadeira de Princípios de Física, 

Química e Mecânica aplicadas às Artes e Ofícios (7ª) e a de Princípios de História Natural dos 

Três Reinos da Natureza  Aplicadas às Artes e Ofícios (8ª) são preenchidas pelas 

correspondentes da Faculdade de Filosofia
99

. 

 

O rendimento escolar no liceu de Coimbra é notório, provavelmente por ele estar intimamente 

ligado à Universidade despertando nos alunos um maior alento para os estudos e por os 

professores estarem dotados de uma melhor preparação. 

                                                
98 Relatório dos liceus nacionais, ao qual já aludimos, citado por Áurea Adão, ob. cit., p. 64. 
99 Decreto de 18 de janeiro de 1839, ao qual alude Áurea Adão, ob. cit., p. 65. 
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No início de 1840, sabe-se pelo Conselho Diretor, que estão concluídas as nomeações dos 

professores para o liceu do Porto, todavia mantém-se a dúvida quanto ao local onde deveria 

ser instalado o liceu. 

 

O Decreto de 2 de novembro de 1840, estipula que o Liceu de Lisboa seja instalado no 

edifício público de S. João Nepomuceno, no centro da cidade, e que se criem dois cursos de 

instrução secundária, um na extremidade oriental de Lisboa, no edifício das Merceeiras, e 

outro na extremidade ocidental da cidade, no edifício daquele que outrora fora o 

estabelecimento secundário de Belém
100

. 

 

No dia 8 de novembro, iniciam-se as matrículas para as aulas de Cronologia e História, 

Língua Alemã e Geografia, levando-nos a depreender que já se encontravam em 

funcionamento aulas vocacionadas para os estudos clássicos. Em 1842-1843, abrem-se, 

finalmente, as matrículas para todas as cadeiras do curso liceal
101

. 

 

A 14 de outubro de 1841 instala-se o liceu de Évora. Inicialmente as aulas decorrem nas 

antigas instalações da Universidade
102

. 

 

Quatro dias depois iniciam-se as aulas, com 16 alunos e três professores; no mesmo dia, 

reúne-se, pela primeira vez, o Conselho do Liceu para discutir a organização dos estudos e 

aspetos do foro administrativo. 

 

Em 1841, através da Carta de Lei de 13 de julho, destina-se o Convento dos Congregados do 

Oratório, em Braga, para sede do liceu e para biblioteca pública. Nesse mesmo ano letivo de 

1841-1842, funciona a cadeira de História; no ano seguinte, cria-se a aula de Filosofia 

Racional e Moral. O liceu de Braga só se instala definitivamente em julho de 1844. 

 

No período que medeia entre 1837 e 1844 vive-se um clima de indefinição, graças à 

instabilidade política, à qual já aludimos sobejamente, e à grave crise económica que afeta o 

país. 

                                                
100 Diário do Governo, nº 273 de 17 de novembro de 1840, p. 1539. 
101 Aviso de 12 de setembro de 1842, Diário do Governo, nº 216 de 13 de setembro de 1842, p. 1022. 
102 GROMICHO, António Bartolomeu (1941). “Cem anos de vida do liceu de Évora (1841-1941)”, O Corvo, 1ª 

série, nº 1, de 18 de outubro de 1941, pp. 27-38. 
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Em 1840, essa indefinição está bem patente na palavra dos deputados que na Câmara 

apresentam sugestões para solucionar este impasse; torna-se “indispensável fixar 

positivamente quantos liceus se hão-de montar, e os locais onde se hão-de montar; e ver onde 

será útil estabelecer cadeiras avulsas” e ainda definir “quais as disciplinas que serão inúteis 

em certos liceus, e suprimi-las”
103

. 

 

Nesta época, prevalecem na maior parte das cidades, as antigas aulas de Filosofia e Moral, 

Retórica e Latim. Chega-se a nomear nas vilas mais importantes e até em pequenas aldeias, 

professores para o magistério do Latim. Estes professores são idosos, na sua maioria, e 

socorrem-se de métodos perfeitamente obsoletos para a época. 

 

Em finais de 1843 assiste-se, por fim, ao regular funcionamento dos liceus de Lisboa, 

Coimbra, Porto e Évora
104

. 

 

Entendeu-se, por bem, agregar ao liceu de Lisboa as escolas ocidental e oriental, para evitar 

questiúnculas entre estes três estabelecimentos de ensino. 

 

Já de há longa data se considerava plausível a instalação de três liceus nas principais cidades 

do país. Em 1835, Dias Pegado afirmava que Lisboa “encerra nas suas actuais escolas 

menores, capacidade bastante para o completo desempenho de todos os ramos de ensino do 

seu primeiro liceu”, o qual sob sua proposta ficaria no edifício onde outrora funcionava o 

Colégio dos Nobres. Em Coimbra, ficaria no Colégio das Artes, em tudo análogo a um liceu, 

podendo o edifício ser o mesmo, ou o de algum dos conventos encerrados. A cidade do Porto, 

a “cidade eterna”, como a ela se refere o nosso ilustre Garrett, deveria forçosamente ter um 

liceu “pela sua ilustração e riqueza, deve conter sem dúvida, todos os elementos necessários 

para a organização de um liceu”
105

. 

 

A frequência dos liceus e das escolas secundárias continua a ser diminuta, uma vez que estas 

escolas não possuíam um cariz prático que atraísse os alunos. O ensino particular absorvia um 

número considerável de estudantes que pretendiam enveredar pelos cursos universitários. Esta 

                                                
103 Intervenção proferida pelo deputado Alberto Carlos, na sessão de 22 de fevereiro de 1840, Diário da Câmara 

dos Deputados, Vol. 2º, sessão ordinária de 1840, p. 260. 
104 Relatório do Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e Secundário, relativo ao ano de 1842-1843, de 12 

de dezembro de 1843, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças. 
105 DIAS PEGADO, Guilherme (1835), ob. cit.,  p. 24. 
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realidade distancia-se visivelmente das intenções subjacentes ao Decreto de 17 de novembro 

de 1836, cuja intenção fulcral era proporcionar aos jovens uma formação de índole prática, 

consentânea com uma sociedade moderna, dominada por uma burguesia endinheirada, mas 

inculta. 

 

A escolha de escolas particulares devia-se a uma certa condescendência comparativamente ao 

rigor utilizado nos liceus: “o rigor de disciplina nas escolas do Governo” leva a que os alunos 

procurem professores particulares que são “quase sempre mais fáceis e condescendentes”
106

. 

 

A partir do ano letivo de 1842-1843, assiste-se a um gradual aumento do número de 

inscrições nos liceus, pese embora muitas cadeiras não funcionarem dada a escassez de alunos 

matriculados. 

 

O seguinte quadro espelha bem este aumento de frequência dos liceus, a partir de 1842-1843: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 Relatório do Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e Secundário, de 3 de dezembro de 1841, existente 

no  Arquivo Histórico do Ministério das Finanças. 
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                                                 Quadro 7 

Situação das cadeiras de ensino secundário, nos anos letivos compreendidos entre 

1839-1840 e 1842-1843 

 

 

Distritos 

1839-1840 1840-1841 1841-1842 1842-1843 

Estabe-

lecidas 

 

Vagas 

Estabe-

lecidas 

 

Vagas 

Estabe-

lecidas 

 

Vagas 

Estabe-

lecidas 

 

Vagas 

Aveiro…………………… 

Beja……………………… 

Braga…………………….. 

Bragança…………………. 

Castelo Branco…………… 

Coimbra………………….. 

Évora…………………….. 

Faro……………………… 

Guarda…………………… 

Leiria……………………. 

Lisboa…………………… 

Portalegre………………… 

Porto……………………... 

Santarém………………… 

Viana do Castelo………… 

Vila Real………………… 

Viseu……………………. 

9 

6 

8 

8 

6 

16 

7 

7 

7 

7 

30 

10 

14 

10 

7 

9 

11 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

3 

4 

3 

2 

- 

2 

9 

6 

8 

8 

7 

14 

7 

7 

7 

7 

27 

10 

14 

10 

7 

10 

11 

 

1 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

3 

- 

2 

1 

- 

2 

9 

6 

8 

8 

8 

14 

8 

7 

7 

7 

27 

10 

14 

10 

7 

10 

11 

 

1 

2 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

3 

- 

2 

- 

- 

2 

9 

6 

8 

8 

9 

14 

8 

7 

8 

7 

84 

28 

10 

13 

10 

7 

10 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

2 

1 

1 

9 

1 

4 

1 

1 

- 

- 

             

Total…………………….. 

 

172 

 

26 

 

169 

 

18 

 

171 

 

16 

 

244 

 

25 

 
 Fonte: Relatório, do Ministério do Reino, de 15 de março de 1841, existente no Arquivo da  

            Câmara dos Deputados, caixa 144, capa 5. 

            Relatório do Conselho Diretor do Ensino Primário e Secundário, relativo ao ano de  

            1842- 1843, datado de 12 de dezembro de 1843, existente no Arquivo Histórico do  

            Ministério das Finanças.  

 

 

No ano letivo de 1843-1844, o Conselho Geral Diretor aponta a existência de 2 477 alunos 

inscritos no ensino secundário; esta informação não é absolutamente fidedigna, uma vez que 

não contempla os dados respeitantes aos mapas estatísticos de cadeiras anexas aos liceus e do 
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liceu do Porto. Sabe-se que nesse ano de 1843-1844 o liceu de Braga é frequentado por 344 

alunos, o de Coimbra por 266, o de Évora por 57 e o de Lisboa por 393 alunos
107

. 

 

Em 1844 é promulgada uma nova lei do ensino secundário. Esta é uma época de desânimo, 

devido ao exíguo número de inscrições e ao aproveitamento dos alunos. Não se leciona uma 

só cadeira de índole científica; curiosamente muitas aulas de Francês e Inglês são mais 

frequentadas do que as aulas de ensino clássico. 

 

Em setembro de 1840, volvidos quatro anos da publicação do Decreto de 17 de novembro de 

1836, são instalados os primeiros Liceus em Lisboa, um no convento de S. João Nepomuceno 

e outro no convento das Merceeiras. Ainda nesse ano instalou-se o liceu do Porto; em 1845, 

surgem os liceus de Coimbra, Évora e Braga. Em 1851, já todos os Liceus do Continente e 

Ilhas estavam instalados em edifícios do Estado, excetuando os de Aveiro e Vila Real o que 

só mais tarde viria a suceder. 

 

1.7.3. A Reforma de Costa Cabral (20 de setembro de 1844) 

 

A situação política do país era conturbada, com entradas sucessivas dos Governos e saídas 

intempestivas dos mesmos. O tempo era escasso, o sossego inexistente, não lhes permitindo 

inteirar-se cabalmente das necessidades públicas. Passos Manuel e o seu governo demitem-se 

em maio de 1837 e o governo que lhe sucedeu confrontou-se, dois meses após a subida ao 

poder, com a chamada “revolução dos Marechais” (Rodrigo da Fonseca, Saldanha e Terceira). 

 

Em 1839, Costa Cabral sobe ao poder e, com ele, termina o setembrismo. Costa Cabral 

concebe uma nova reforma geral do ensino, promulgada em 20 de setembro de 1844. A nova 

reforma manteve as linhas gerais da anterior, mas procedeu a algumas alterações. A Reforma 

de 1836 previa a existência de exercícios de ginástica para as crianças, prática que esta nova 

reforma decidiu abolir. 

 

Apesar do carácter algo coercivo desta Reforma, houve aspetos que se traduziram 

positivamente na organização escolar nacional. Uma destas medidas, particularmente 

importante, foi a divisão da instrução primária em dois graus. A instrução primária cingia-se a 

                                                
107 Relatório do Conselho Geral Diretor do Ensino Primário a Secundário (ano de 1843-1844), de 19 de 

dezembro de 1844, publicado na Revista Académica, nº 17, 1845, pp. 257-258. 
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rudimentos de leitura, da escrita e das quatro operações aritméticas, conhecimentos 

manifestamente insuficientes para quem aí terminasse a sua escolaridade. 

 

Doravante, o primeiro grau de instrução primária da reforma de Costa Cabral ocupava-se de 

ler, escrever e contar, exercícios gramaticais, Corografia e História de Portugal, Moral, 

Doutrina Cristã e Civilidade. O segundo grau destinava-se a desenvolver as matérias 

anteriores e ainda novas matérias de Gramática, Desenho Linear, Geografia, História Geral, 

História Sagrada do Antigo e do Novo Testamento, Aritmética e Geometria aplicadas à 

Indústria e Escrituração. 

 

No ensino secundário, Costa Cabral manteve os Liceus, mas procedeu a uma diminuição 

substancial das cadeiras ministradas. Passos Manuel propunha o ensino de dez matérias, 

enquanto a nova reforma as reduziu para seis: 

 1 – Gramática Portuguesa e Gramática Latina 

  2 – Latinidade 

 3 – Aritmética, Geometria e primeiras noções de Álgebra 

 4 – Filosofia Racional e Moral e Princípios de Direito Moral 

 5 – Oratória, Poética e Literatura Clássica, essencialmente a Portuguesa 

 6 – História, Cronologia e Geografia, essencialmente a comercial
108

 

 

O corpo docente seria constituído apenas por três professores, os quais estavam incumbidos 

de lecionar duas das seis disciplinas anteriormente referidas. Esta reforma, assim como a de 

Passos Manuel não estipula o número de anos que o curso liceal deveria ter, não define o 

número aulas de cada disciplina, nem a sua distribuição nos horários. 

 

Apercebemo-nos ao comparar estas duas Reformas que Costa Cabral exclui a Língua 

Francesa e a Língua Inglesa, a Física, a Química e a História Natural. Esta medida constitui 

um grave retrocesso no ensino nacional. Estas matérias não foram liminarmente abolidas pela 

legislação de 1844, pois a título excecional nos liceus de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, 

Évora e Ilhas Adjacentes continuava a lecionar-se Francês e Inglês. No que respeita à Física, 

Química e à História Natural, o artº 49º desta legislação prevê que o governo poderá quando 

julgar adequado aos interesses locais, decidir incluí-las nos programas dos liceus das capitais 

                                                
108 ADÃO, Áurea. ob. cit., p. 137.  
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dos distritos. Deste leque de disciplinas de índole científica, a única que prevaleceu foi a de 

Aritmética e Geometria. Todavia, segundo consta do artº 50, nas cidades de Lisboa, Porto e 

Coimbra, essa matéria não seria ensinada nos liceus, mas respetivamente, na Escola 

Politécnica, na Academia Politécnica e na Faculdade de Matemática. 

 

Ao adotar a resolução de subtrair o ensino científico dos liceus, Costa Cabral indicia a sua 

inclinação tradicionalista, que pugnava pelo estudo das Humanidades, em detrimento do 

estudo da Ciência e da Técnica. 

 

Estas medidas seriam postas em curso sob a égide do Conselho Superior de Instrução Pública. 

Estabeleceu-se em Coimbra e era constituído por um presidente (o reitor da Universidade de 

Coimbra), e oito vogais ordinários (lentes, professores jubilados ou pessoas escolhidas pela 

sua ilustração e moralidade) e oito vogais extraordinários (professores universitários 

substitutos). O Conselho Superior de Instrução Pública foi instalado no edifício do Colégio de 

S. Pedro, em Coimbra, que fora propositadamente restaurado. Nele haveria ainda uma 

biblioteca pedagógica onde seriam reunidos os livros dos extintos conventos do distrito de 

Coimbra, as obras impressas na tipografia da Universidade, livros escolares portugueses e 

estrangeiros, bem como jornais literários e científicos. 

 

O governo de Costa Cabral soçobrou em 1846, aquando da revolta da Maria da Fonte; 

regressou ao poder em 1849, desaparecendo definitivamente do panorama político em 1851.  

 

Até 1845, existiam apenas cinco liceus no Continente em pleno funcionamento. No período 

que medeia entre 1845 e 1850 assiste-se a um aumento significativo, passando a existir onze 

liceus. Em 1853, inaugura-se o último liceu previsto, o de Viana do Castelo. O mapa que 

apresentamos ilustra com exatidão a distribuição geográfica dos liceus, desde os seus 

primórdios. 

 

A instalação dos liceus é gradual, passando a contemplar as zonas mais emblemáticas do país. 

Verifica-se um aumento progressivo da população escolar, a partir de meados da década de 

cinquenta. O país vivia uma época diferente, a indústria desenvolvera-se e, por conseguinte, 

os alunos viam a formação liceal como imprescindível para o ingresso no mundo do trabalho. 
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8 - Distribuição Geográfica dos liceus desde a sua criação 

 

                                                                                                  LICEUS    

                                                                                                  INSTALADOS 

                                                                                                                     ◊ até 1844 

                                                                                                                     ○ de 1845 a 1850 

                                                                                                                     ● Liceu instalado   

                                                                                                                        em 1853 

Fonte: ADÃO, Áurea (1982). A criação e instalação dos Primeiros Liceus Portugueses –  

           Organização Administrativa e Pedagógica (1836-1860), Fundação Calouste  

           Gulbenkian, Oeiras, p. 114.   

○ Faro 

◊ Évora 

◊ Lisboa 

○ Aveiro 

○ Bragança 
 

◊ Porto 

◊ Braga 

◊ Coimbra 

○ Beja 

○ Portalegre 

○ Santarém 

○ Leiria 

○ Castelo Branco 

○ Guarda 

○ Viseu 

○ Vila Real 

● Viana do Castelo 
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1.7.4. A Regeneração; as principais alterações na orgânica social e na educação 

 

A partir de 1851, a Regeneração trouxe finalmente alguma tranquilidade, após longos 

anos de instabilidade política. Nas cidades, surge uma nova classe social que adquire uma 

importância até então desconhecida, o operariado. Era imperioso dotar estes indivíduos de 

uma formação específica que os preparasse devidamente. De uma maneira geral, o povo 

não tinha consciência da extrema importância que tinha a instrução; a pobreza que 

grassava pelo país, a quase impossibilidade de suprirem às necessidades mais básicas, 

induzia-os a olhar com desconfiança a aprendizagem.  

 

Nesta época assume particular relevo Fontes Pereira de Melo, a ele se deve a criação do 

Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria (Decretos de 30 de agosto de 1852 e 

de 30 de setembro desse ano). 

 

Dotado de rasgo de espírito, este político recorre a empréstimos estrangeiros, que 

permitiram ao país modernizar-se, aproximando-se dos restantes países europeus; desta 

feita, construíram-se estradas e pontes, caminhos-de-ferro e linhas telegráficas por todo o 

país. 

 

Obras desta envergadura exigiam operários preparados; rapidamente nos apercebemos 

quão distantes estávamos dos outros países. Era forçoso criar-se escolas de instrução 

profissional, sobretudo ligadas às atividades industriais. 

 

As ténues melhorias resultantes das reformas de Passos Manuel e Costa Cabral neste ramo 

do ensino, eram manifestamente incompatíveis com as profundas alterações que o pais 

sofrera. Para minorar esta situação, foi implementado o ensino técnico e industrial em 

Lisboa e no Porto; estes estabelecimentos designaram-se Instituto Industrial de Lisboa e 

Escola Industrial do Porto. 

 

O Decreto que criava este ramo de ensino, estipulava também com carácter de 

obrigatoriedade a sua frequência; decorridos três anos de funcionamento das escolas, 

jamais se admitiria um operário numa fábrica do Estado se não possuísse o respetivo 

certificado de habilitações. 
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A Reforma do ensino de Fontes Pereira de Melo não descurava também outro importante 

sector da vida económica, a agricultura. O Decreto de 16 de dezembro de 1852 formaliza 

a criação do ensino agrícola. 

 

Emana destas medidas uma notória preocupação em facultar ao cidadão português a 

instrução necessária, de modo a permitir-lhe ombrear com os demais países europeus. 

 

Após a Regeneração, assiste-se a um notório incremento do ensino, situação que está bem 

patente nos quadros que seguidamente apresentamos: 
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                                                              Quadro 9 

 

Estatística das cadeiras de Instrução Secundaria existentes nos Lyceus, e fóra d’elles,   

em cada districto administrativo do reino e ilhas adjacentes, com designação do numero 

de cadeiras em exercicio, e dos alumnos, que as frequentaram no anno lectivo de 1856-

1857. 

 

 

 

Districtos Administrativos 

Cadeiras 

C
ad

ei
ra

s 
em

 e
x

er
ci

ci
o

 Alumnos 

N
o

s 
L

y
ce

u
s 

F
o

ra
 d

o
s 

L
y

ce
u

s 

T
o

ta
l 

N
o

s 
L

y
ce

u
s 

F
o

ra
 d

o
s 

L
y

ce
u

s 

T
o

ta
l 

Angra………………………. 

Aveiro……………………… 

Béja………………………… 

Braga………………………. 

Bragança…………………… 

Castello Branco……………. 

Coimbra…………………… 

Evora………………………. 

Faro………………………... 

Funchal……………………. 

Guarda…………………….. 

Horta……………………… 

Leiria……………………… 

Lisboa……………………… 

Ponta Delgada……………... 

Portalegre…………………. 

Porto………………………. 

Santarem…………………… 

Viana……………………… 

Villa-Real…………………. 

Vizeu……………………… 

 

5 

4 

4 

10 

3 

4 

12 

9 

5 

6 

3 

4 

4 

26 

5 

4 

10 

12 

4 

4 

4 

 

3 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

5 

4 

“ 

5 

4 

4 

11 

3 

5 

9 

7 

7 

9 

9 

 

8 

9 

8 

15 

8 

10 

18 

14 

9 

6 

8 

8 

8 

37 

8 

9 

19 

19 

11 

13 

13 

 

7 

9 

5 

12 

8 

9 

17 

12 

4 

6 

5 

7 

6 

32 

7 

4 

4 

15 

9 

12 

10 

 

159 

124 

119 

348 

160 

73 

551 

116 

128 

98 

46 

58 

46 

404 

165 

53 

269 

323 

103 

124 

157 

 

33 

154 

24 

120 

71 

149 

117 

75 

“ 

“ 

83 

38 

45 

66 

46 

16 

142 

37 

194 

202 

188 

 

192 

278 

143 

468 

231 

222 

668 

191 

128 

98 

129 

96 

91 

470 

211 

69 

411 

360 

297 

326 

345 

 

 Total……………………… 142 116 258 200 3:624 1:800 5:424 

 

Fonte: ABREU, José Maria de (1858). Almanaque de instrução pública em Portugal, 1858, 2º livro, Coimbra,  

            Imprensa  da Universidade, p. 162. 
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                                                                  Quadro 10 

 

                                     INSTRUCÇÃO SECUNDARIA. 

 

Estatistica dos alumnos que frequentaram as aulas publicas e particulares, nos annos 

lectivos de 1855-1856 e 1856-1857. 

 

Cadeiras 

 

Sexo 

masculino 

 

Sexo 

Feminino 

 

Total 

Alunos  

Total Sexo 

masculino 

Sexo 

Feminino 

1
8
5
5
-1

8
5
6

 Nos Lyceus……… 

Fora dos Lyceus… 

Particulares……… 

 

       Total………… 

141 

118 

88 

 

“ 

“ 

5 

259 

 

93 

3256 

1697 

3729 

“ 

“ 

47 

 

4953 

 

3776 

 

347 5 352 8682 47 8729 

1
8
5
6
-1

8
5
7

 Nos Lyceus……… 

Fora dos Lyceus… 

Particulares……… 

 

       Total………… 

142 

116 

58 

 

“ 

“ 

“ 

258 

 

58 

3624 

1800 

1341 

“ 

“ 

 

5424 

 

1341 

316 “ 316 6765 “ 6765 

 

* Esta estatística de 1855-1856, publicada a pag. 180 do Almanak da I.P. de 1857, vai agora 

mais completa à vista dos mapas recebidos pelo Conselho Superior de Instrucção Publica, 

depois da impressão d’aquelle Almanak. 

 
Fonte: ABREU, José Maria de (1858). Almanaque de instrução pública em Portugal, 1858, 2º livro, Coimbra,  

            Imprensa da Universidade, p. 163. 
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                                                            Quadro 11 

 

 Mappa do rendimento das matriculas e cartas nos diversos cursos de Instrucção 

Superior e Secundaria, no continente do Reino e Ilhas adjacentes, segundo o  orçamento 

do anno economico de 1857-1858. 

 

   INSTRUCÇÃO SUPERIOR. 

 

 Universidade de Coimbra …………….. 19:266$850 

 Escola-Medico-Cirurgica de Lisboa …..   1:253$200 

 Dicta do Porto …………………………   1:075$200 

 Academia Polytechnica do Porto ………     327$060 

 Escola Polytechnica de Lisboa ………      2:564$600 

 Escola do Exercito ……………………     1:132$040 

                                                                                                                      _____________   25:618$950 
 

 

                 LYCEUS. 

 

      Aveiro……………………………..  206$137 

   Béja……………………………….   130$560 

   Braga………………………………  416$808  

   Bragança…………………………..  221$833 

   Castelo-Branco…………………….   93$110 

   Coimbra……………………………  325$989 

   Évora……………………………….   70$080 

   Faro………………………………... 142$627      

   Guarda……………………………... 172$872  

   Leiria……………………………….   80$640 

   Lisboa……………………………… 578$088 

   Portalegre…………………………..   42$282 

   Porto……………………………….. 397$200 

   Santarém……………………………   59$976 

   Vianna………………………………   60$000 

   Villa-Real…………………………..  110$640 

   Vizeu……………………………….  212$184 

   Angra……………………………….  135$878 

   Funchal……………………………..    65$978 

   Horta………………………………..    54$432 

   Ponta-Delgada………………………  110$476 

           ___________        3:687$790 

 

 

Fonte: ABREU, José Maria de (1858). Almanaque de instrução pública em Portugal, 1858, 2º livro, Coimbra,  

            Imprensa  da Universidade, p. 164. 
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                                                          Quadro 12 

 

Despeza liquida do Estado com a Instrução primaria e secundaria, em cada districto 

administrativo do reino e ilhas adjacentes, segundo a Lei de 15 de julho de 1857. 

 

 
 

DISTRICTOS 

 

 

INSTRUÇÃO 

PRIMARIA 

 

INSTRUCÇÃO 

SECUNDARIA 

 

TOTAL 

Lisboa………………… 

Leiria…………………. 

Santarem……………… 

Béja…………………… 

Evora………………….. 

Portalegre……………… 

Faro……………………. 

Aveiro…………………. 

Castello-Branco……….. 

Coimbra……………….. 

Guarda………………… 

Vizeu………………….. 

Braga………………….. 

Porto…………………... 

Viana………………….. 

Villa-Real……………... 

Bragança………………. 

Angra………………….. 

Funchal………………... 

Horta…………………... 

Ponta Delgada…………. 

 

      Totaes …………….. 

12:885$120 

4:644$000 

6:209$250 

4:583$000 

3:206$000 

4:178$000 

2:882$000 

6:723$000 

4:826$000 

7:076$000 

8:163$000 

12:359$000 

6:920$210 

8:532$500 

4:338$920 

6:326$120 

5:015$000 

1:611$800 

3:241$800 

1:595$000 

2:520$200 

_____________ 

117:835$920 

17:563$400 

2:050$200 

5:111$375 

2:120$000 

3:990$300 

2:236$200 

2:325$000 

3:242$000 

2:663$000 

6:080$600 

2:435$000 

3:415$000 

4:321$500 

6:255$000 

2:693$000 

2:806$200 

2:009$000 

2:183$000 

2:063$000 

1:985$000 

2:274$000 

______________ 

79:821$775 

30:448$520 

6:694$200 

11:320$625 

6:703$000 

7:196$300 

6:414$200 

5:207$000 

9:965$000 

7:489$000 

13:156$600 

10:598$000 

15:774$000 

11:241$710 

14:787$500 

7:031$920 

9:132$320 

7:024$000 

3:793$800 

5:304$800 

3:580$000 

4:794$200 

______________ 

197:657$695 
  

 

 

Fonte: ABREU, José Maria de (1858). Almanaque de instrução pública em Portugal, 1858, 2º livro, Coimbra,  

            Imprensa da Universidade, p. 194. 
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                                                                    Quadro 13 
 

Orçamento da Instrucção Publica para o anno económico de 1857-1858, auctorisado 

pela Lei de 15 de julho de 1857. 

 

                                               __________________ 

 

 Conselho Superior d’Instrucção Publica…………….    4:620$000 

 Instrucção Superior: 

  Pessoal ……………………………………… 118:162$565 

  Material e scientifico dos Estabelecimentos…   46:393$220 

 Instrucção Militar e Naval…………………………..     86:334$602 

 Instrucção Especial: 

  Academias de Bellas Artes, Conservatório e 

  Theatros………………………………………   48:588$065 

 Ensino Industrial:                                                

                                                                                                                               Material    7:070$000 

  Instituto de Lisboa e Escola do Porto 

                                                                                                                                Pessoal.     6:884$400 

 Ensino Agrícola: 

  Pessoal…………………………………………. 26:829$000 

  Material………………………………………… 12:000$000 

 Instrucção Secundaria e Primaria: 

  Pessoal………………………………………….232:164$040 

  Expediente……………………………………..     2:745$600 

  Despezas de rendas de casa, reparos e collo- 

  cação das cadeiras d’instrucção primaria e 

  secundaria……………………………………..     4:945$600 

                                                                                                                                                    __________________ 

                                                                                Segue……………………..   596:737$092 
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Transporte……………   596:737$092 

 Estabelecimentos Scientificos: 

  Academia R. das    Prestação annual………..        4:800$000 

      Sciencias…..      Publicações diplomaticas 

                                                       e históricas…....................       6:000$000 

  Museu de Lisboa……………………………..       1:869$000 

  Biblioteca nacional de Lisboa………………..       8:804$400 

          “        publica d’Evora…………………..          300$000 

                                “             “      de Villa-Real…………….            82$400 

  Archivo da Torre do Tombo…………………       5:298$000 

 Imprensa Nacional: 

  Pessoal………………………………………..       2:530$000        

  Material………………………………………      50:693$554 

                                                                                                                                                     __________________ 

                                                       Total……………………..    677:114$446 

 

 

 

Fonte: ABREU, José Maria de (1858). Almanaque de instrução pública em Portugal, 1858, 2º livro, Coimbra,   

            Imprensa da Universidade, 1858, p. 195-196. 
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1.7.5. O Regulamento geral dos Liceus (1860) 

 

Em 10 de abril de 1860, Fontes Pereira de Melo publica um novo Regulamento para os liceus, 

o primeiro concebido por um governo regenerador
109

. Finalmente alcançara-se a tão almejada 

estabilidade política, após a primeira metade do século XIX que fora assaz conturbada. Este 

período, de maior serenidade, revelou-se propício à definição de situações que, até então, 

eram dúbias e careciam de clarificação. Doravante, passarão os Liceus a estar divididos em 

Liceus de primeira classe (Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Évora) e de segunda classe (no 

resto do país). Extingue-se a designação utilizada desde Costa Cabral que estabelecia a 

diferença entre Liceus maiores e de província. Não é feita menção às escolas anexas o que 

nos leva a pressupor que tenham sido encerradas. 

 

Este Regulamento preenche uma lacuna que existia desde a Reforma de Passos Manuel, pois 

atribui a duração de cinco anos ao curso geral dos liceus, indicando as disciplinas a lecionar 

em cada ano. Volvidos mais de vinte anos sobre a criação do ensino secundário liceal, o 

Governo dá resposta a algumas questões prementes. A 31 de janeiro procede-se à 

uniformização dos compêndios, uma vez que, até então, a sua escolha dependia da bonomia e 

do livre arbítrio de cada Liceu. O Conselho Geral de Instrução fica incumbido de elaborar 

uma lista de todos os livros, aprovados ou interditos. Assim, os compêndios tornam-se 

análogos a todos os Liceus. Os horários são, igualmente, definidos, bem como as lições que 

passariam a durar duas horas. 

 

Este documento critica o uso exclusivo da memória, aconselhando, veementemente, o recurso 

a métodos que desenvolvam a razão. Poder-se-á afirmar que constitui um avanço notável na 

formação de um ensino secundário semelhante a todo o país. 

 

O novo Regulamento é constituído por duas partes: a primeira contempla o plano de estudos, 

a admissão dos alunos, a frequência e disciplina escolar, os métodos pedagógicos e os 

exames; a segunda parte debruça-se sobre aspetos de índole administrativa e sobre o 

funcionamento dos liceus. 

 

                                                
109 Decreto de 10 de abril de 1860; a ele se refere Áurea Adão, ob. cit., p. 112. 
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Desde há longos anos que se verificava uma primazia do estudo das Humanidades, em 

detrimento dos conhecimentos de carácter científico. Passos Manuel tentava inutilmente 

erradicar esta mentalidade obsoleta, como já mencionámos ao comentar o preâmbulo do 

Decreto de 17 de novembro de 1836. A verdade é que mudar mentalidades é um processo 

moroso e difícil. Este novo Regulamento dos liceus, reitera a intenção de proporcionar aos 

alunos uma formação que congregue estas duas vertentes, com o propósito de lhes facultar 

sólidos conhecimentos quer em letras, quer em ciências. 

 

O curso geral integra dez disciplinas. O 1º ano serve como complemento à instrução primária, 

podendo ingressar apenas alunos com dez anos de idade. Nas classes seguintes, alternam-se 

estudos de diversa natureza, tal como já se fazia noutros países europeus. As Ciências Físicas 

e Naturais iniciam-se no 4º ano. O 5º e último ano constitui um complemento dos estudos 

gerais. 

 

Costa Cabral apologista do ensino das Humanidades, retirava dos liceus os gabinetes 

auxiliares do ensino; com o novo regulamento dos liceus de 1860, eles surgem novamente, 

passando a existir um gabinete de Física e um de Química. O governo decide que o 

regulamento geral dos liceus entre em vigor no ano de 1860-1861
110

. 

 

Perante esta nova legislação, os liceus reagem de forma díspar. Os Conselhos dos Liceus 

apresentam inúmeras dúvidas, o que leva a estabelecer medidas transitórias para a sua 

aplicação. 

 

O liceu de Braga é o primeiro a adotar este novo regulamento. O Conselho do Liceu de 

Lisboa, inconformado, formula longas críticas ao documento, pedindo que seja suspenso, 

enquanto não tiver sido sujeito a uma remodelação. O liceu do Porto enfrenta sérias 

dificuldades, resultantes em larga medida das instalações miseráveis onde o liceu se alojava e 

que já tinham dado azo a extensas reclamações ao longo dos anos. 

 

Não obstante estas críticas, o Conselho Geral de Instrução Pública, acha plausível que o 

Regulamento Geral dos Liceus entre em vigor “salvo disposições de pequena importância, 

                                                
110 Portaria de 11 de julho de 1860; citado por Áurea Adão, ob. cit, p. 113. 
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que a experiência irá ensinando a modificar, e alguns erros de composição e revisão 

fáceis”
111

.  

 

1.8. A Orgânica Escolar (1836-1860)
 

 

1.8.1. Os edifícios dos primitivos liceus 

 

Nos primórdios do ensino liceal foi assaz difícil encontrar edifícios públicos onde fosse 

possível instalar estabelecimentos de ensino. Assim, em última instância, socorreram-se de 

casas particulares, muitas sem instalações minimamente condignas. Em 1854-1855, os liceus 

de Aveiro, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real ainda se encontravam instalados em 

edifícios privados. 

 

O Decreto de Passos Manuel pugnava pela instalação dos liceus em edifícios públicos bem 

situados e em locais saudáveis, em tudo propícios ao decurso das atividades letivas. Previa 

este diploma que cada edifício deveria ter cinco ou seis salas de aula, uma biblioteca 

destinada a professores e alunos, um laboratório de Química, um gabinete com três secções, 

destinadas às experiências de Física e de Mecânica, de Zoologia e de Mineralogia. O liceu 

deveria ainda possuir um jardim experimental, vocacionado para a prática de Ginástica e para 

os recreios; a título de curiosidade, refira-se que este diploma alvitra a possibilidade de 

existirem quartos para albergar os professores solteiros e os alunos internos. Apesar do texto 

não ser explícito, depreende-se que estes edifícios deveriam possuir instalações sanitárias, 

uma sala para a secretaria do liceu, uma sala para a reunião do Conselho do liceu e, na 

eventualidade de existirem internatos anexos, uma sala para o refeitório. 

 

A realidade distancia-se largamente destes projetos, tornando-os uma vã quimera. Revela-se 

difícil, senão impossível, encontrar edifícios públicos adequados às condições estipuladas; a 

esta dificuldade acresce a gravosa situação económica em que o país jazia, tornando-se 

impossível construir novos edifícios. Face a esta calamitosa situação económica, os governos 

desde cedo abandonam a ideia de instalar os gabinetes acessórios, cujo custo se previa 

incomportável para o erário público. 

 

                                                
111 Consulta do Conselho Geral de Instrução Pública, de 11 de outubro de 1860, O Instituto, vol. IX, nºs 21,22 e 

23, de 1861. 
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Urgia, no entanto, encontrar edifícios onde fosse possível instalar os liceus; para tal, 

socorrem-se de antigos colégios religiosos, de conventos extintos e dos Seminários. 

Atendendo a este triste remedeio, fácil é concluir que os liceus ficaram instalados nas piores 

condições. 

 

Delibera-se instalar o liceu de Lisboa no extinto convento de S. João Nepomuceno. A escolha 

do liceu de Coimbra, pende sobre o antigo Colégio das Artes, o qual é transferido em 1854 

para as salas do hospital da Universidade de Coimbra, deixadas livres pela Faculdade de 

Medicina. O liceu do Porto é colocado no edifício da Academia Politécnica, o de Évora nas 

aulas dos gerais da antiga Universidade; finalmente, o liceu de Braga é alojado no Convento 

dos Congregados do Oratório. 

 

 O liceu de Santarém instala-se nas salas disponíveis do antigo colégio dos Jesuítas, local 

onde já se encontrava a funcionar a escola primária da cidade e a escola normal do distrito; 

posteriormente, este liceu é colocado no Seminário Patriarcal da cidade. Para o liceu de Faro 

escolhe-se um local privilegiado “por estar em um largo, e em um sítio sossegado, e livre do 

motim dos cidadãos”
112

. O liceu de Viseu é instalado no Seminário Episcopal da cidade. O 

liceu de Vila Real é colocado em 1856 no Convento das Recolhidas de Nossa Senhora das 

Dores. Por seu turno, o liceu de Castelo Branco é instalado na antiga Casa da Misericórdia; 

finalmente, o liceu de Beja aloja-se num prédio concedido pelo bispo. 

 

As decrépitas instalações do Convento de S. João Nepomuceno (onde fora instalado o liceu de 

Lisboa), levam a que, em finais de 1856, o Comissário de estudos do distrito de Lisboa clame, 

como verdadeiramente imprescindível, por um edifício “que tenha as precisas condições de 

segurança e capacidade”
113

. A situação tornava-se de tal forma extrema que ele próprio não 

tinha a veleidade de convidar o rei a visitar o liceu, pois o edifício não possuía as mais 

ínfimas condições. Para tal sugere que se proceda à instalação do liceu na parte oriental do 

extinto Colégio dos Nobres. Dois anos volvidos, o mesmo comissário reitera a sua queixa, 

traçando um quadro da situação verdadeiramente confrangedor, afirmando não ser possível 

que as aulas continuem a funcionar no mesmo edifício “porque as chuvas inundam todas as 

                                                
112 Relatório do Comissário de estudos do distrito de Faro, de 28 de setembro de 1851; Referido por Áurea Adão 

(1982). A Criação e Instalação dos Primeiros Liceus Portugueses – Organização Administrativa e Pedagógica 

(1836-1860), Fundação Calouste Gulbenkian de Ciência, Oeiras, p. 156. 
113 Relatório alusivo ao ano de 1856, de 31 de dezembro de 1856; referido por Áurea Adão, ob. cit., p. 156. 
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aulas, e, aluídas as paredes, que ameaçam de vir a terra a todo o instante, nem a decência 

permite a continuação dos exercícios escolares”
114

. 

 

Por todo o país grassa o abandono pelos edifícios destinados a liceus. O Conselho Superior de 

Instrução Pública, em finais de 1858, deixa bem patente esta vergonhosa situação ao referir-se 

ao estado de insalubridade que mina os edifícios dos liceus de Lisboa, Porto; Bragança e 

Leiria. O liceu do Porto está confinado a duas salas de aula próprias e uma comum à 

Academia Politécnica, a uma exígua secretaria e a uma outra sem serventia específica. O liceu 

de Bragança, instalado no edifício de S. Bento ameaça ruir, o de Leiria encontra-se instalado 

em salas bafientas do rés-do-chão do Paço Episcopal. Esta Conselho reprova tal indigência, 

porquanto nos envergonha que tal situação ocorra nas duas grandes cidades do país, levando 

os estrangeiros a ajuizarem negativamente o governo português por votar ao abandono as 

questões materiais do ensino. 

A transferência do liceu de Coimbra para o edifício do hospital é também objeto de acérrimas 

críticas. Os professores redigem uma exposição criticando a localização do liceu, uma vez que 

esteve prevista a sua instalação no andar de uma enfermaria de mulheres: 

 

«A enfermaria de mulheres, que nos sequestrou cinco aulas [dizem os 
professores] é unicamente separada dos gerais do liceu por quatro portas, 

havendo em cada uma delas dois buracos para ventilação. O liceu é 

frequentado por 456 alunos, e entre estes muitos contarão apenas doze anos 
de idade. Ora nesta quadra da vida em que impressões ficam 

indelevelmente gravadas para sempre, ouvem aquelas crianças, nos gerais 

do liceu, torpes discursos que lhes dirigem as mulheres convalescentes, 
vêem até acções desonestas, que se trocam entre elas e alguns estudantes. E 

tal é a primeira doutrina e exemplo que recebem antes de entrarem para as 

aulas»
115

. 

 

Neste período tão conturbado da instalação dos primeiros liceus, apenas o liceu de Aveiro 

possui edifício próprio, inaugurado em 1860, e adequado ao ensino liceal. 

 

O recurso aos edifícios disponíveis, muitos num estado verdadeiramente calamitoso, 

repercute-se negativamente no ensino. O regulamento geral dos liceus de 1860 persiste em 

ignorar tal realidade, determinando a criação nos cinco liceus principais de uma biblioteca, de 

um gabinete de Física, um laboratório de Química e um Museu de História Natural. Estes 

                                                
114 Relatório alusivo ao ano escolar de 1857-1858, de 22 de novembro de 1858. O Instituto, vol.  IX,  nºs 11, 

13,14,15 e 17, de 1860; a este relatório alude Áurea Adão, ob. cit., p. 157. 
115 O Instituto, vol. V, nº 4, de 15 de maio de 1856, pp. 39-40. 
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gabinetes que tinham sido inicialmente previstos pelo diploma de 1836 e, mais tarde, abolidos 

por questões de índole económica por Costa Cabral, são estranhamente retomados. 

 

O estado decrépito dos liceus não ocorre apenas em Portugal, pois em nações tão ilustradas 

como a França passa-se uma situação análoga. Em 1863, o inspetor-geral Durny tece o 

seguinte comentário a propósito do liceu de Poitiers: “como que envergonhado dos seus 

muros negros, do seu ar de hospital e de prisão, escondido numa rua estreita e afastada” 

acrescentando ainda que “Uma mãe, certamente, hesitaria, antes de bater à nossa porta”
116

. 

 

Em 1867, em França, também o Dr. Vernois, incumbido de um estudo oficial sobre a higiene 

dos liceus, conclui que dos 77 estabelecimentos de ensino, apenas 13 estão situados em local 

condigno; os outros localizam-se nos sítios mais desconcertantes, como perto de um hospital 

ou de uma fábrica. 

Este problema da instalação dos liceus em locais apropriados, só será sanado muito mais 

tarde. 

 

1.8.2. A duração do ano letivo 

  

Passos Manuel quando concebe o diploma de criação dos liceus, consignado pelo Decreto de 

17 de novembro de 1836, estipula que o ano escolar se inicie no dia 1 de outubro e finde no 

dia 31 de julho. Ao longo do mês de agosto decorreriam os exames. 

 

As aulas seriam ministradas durante cinco dias, havendo uma interrupção ao domingo e à 

quinta-feira. Os dias santos são considerados feriados, contudo estas interrupções teriam de 

ser compensadas com aulas na quinta-feira da semana em que tais feriados ocorressem. 

 

As férias de Verão duram 30 dias durante o mês de setembro. No Natal, usufruíam de 9 dias 

de férias, desde a véspera de Natal até ao primeiro dia de janeiro. Na Páscoa, as férias 

abarcavam toda a Semana Santa.  

 

Apesar da legislação de 1844 ser mais restritiva em muitos aspetos, no que respeita a esta 

matéria verificam-se algumas benesses. Neste sentido, aos dias santos tidos como feriados 

                                                
116 GERBOD, Paul (1969). La vie quotidienne dans les lycées et collèges au XIX siècle, Paris, Hachette, p. 14. 
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escolares, acrescem os dias de festividade e de luto nacionais, sem o imperativo de 

compensação do trabalho escolar à quinta-feira.  

 

A partir de 1844, as férias de Verão incidem sobre os meses de agosto e de setembro. As 

férias do Natal prolongam-se até ao dia de Reis e as férias da Páscoa passam a durar duas 

semanas, contemplando a Semana Santa e a semana a seguir ao domingo de Páscoa. Prevê-se 

que no Carnaval haja 3 dias de férias, prevendo ainda a eventualidade de proporcionar mais 

15 a 30 dias de férias, consoante as circunstâncias assim o exijam. 

 

O regulamento geral dos liceus regulariza esta questão. Doravante, as aulas terminariam no 

dia 15 de junho; os exames finais passariam a decorrer no período que medeia entre 20 de 

junho e 31 de julho. As férias de Verão continuam a abarcar os meses de agosto e de 

setembro, porém decide abolir-se o período de férias extraordinárias que poderia ser facultado 

dentro do ano letivo.  

 

1.8.3. A carga horária semanal 

 

As aulas abrangem a manhã e a tarde. A legislação de 1836 atribui ao Conselho de cada liceu 

a distribuição das diferentes matérias ao longo do dia. Por regra, as aulas iniciam-se às 8 horas 

da manhã, com o período de duração de duas horas; a única exceção corresponde às aulas de 

Latinidade, as quais serão lecionadas duas vezes por dia, porque o interesse de que esta 

matéria se revestia, assim o exigia: “o adiantamento dos estudantes depende mais do 

continuado exercício à vista de seus mestres”
117

. 

 

A reforma de 1844 não especifica a distribuição dos tempos letivos, prevalecendo o que fora 

definido pela legislação de 1836. Neste sentido, a distribuição dos trabalhos escolares 

encontra-se intimamente dependente dos ditames emanados pelos Conselhos dos liceus. 

 

Finalmente, o regulamento geral dos liceus de 1860 estipula de forma assaz minuciosa e 

homogénea quer os horários, quer a distribuição das matérias. Determina este regulamento 

que cada aula tenha a duração de duas horas e que cada aluno não exceda as seis horas diárias 

de aula. 

                                                
117 Documento da Junta da Diretoria-Geral dos Estudos das Escolas do Reino, datado de 13 de setembro de 1834, 

existente no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças; referido por Áurea Adão, ob. cit., p. 160. 
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O som de uma sineta tocada pelo porteiro constitui o sinal sonoro que a todos coloca de 

sobreaviso. O regulamento de 1860 reitera a importância de serem os Conselhos dos liceus a 

deliberarem a distribuição das aulas pelos dias da semana e pelas horas diárias. 
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                                                          Quadro 14 

 

                           Horário semanal das aulas, nos Liceus de 1ª e 2ª classes 

 

Distribuição das disciplinas por 

anos 

Dias de aulas semanais 

Liceus de 1ª classe Liceus de 2ª classe 

1º ano 

Gramática e Língua Portuguesa 

Gramática Latina 

Geografia, Hist. Elementares 

Língua Francesa 

Desenho Linear 

2º ano 

Gramática e Língua Portuguesa 

Gramática Latina e Latinidade 

Aritmética 

Língua Francesa 

Desenho Linear 

3º ano 

Língua Portuguesa 

Gramática Latina e Latinidade 

Aritmética 

Língua Inglesa 

Desenho Linear 

Grego 

4º ano 

Matemática Elementar 

Filosofia Racional 

Língua Inglesa 

Princípios de Física 

Grego 

5º ano 

Oratória e Poética 

História e Geografia 

Física e Química 

 

 

2ª, 4ª, sábado 

3ª, 6ª 

3ª 

4ª, sábado 

2ª, 6ª 

 

3ª, 6ª 

2ª,3ª,6ª 

2ª 

4ª, sábado 

4ª, sábado 

 

2ª 

4ª, sábado 

2ª, 4ª, 6ª 

3ª, 6ª 

3ª 

4ª, sábado 

 

3ª, 6ª, sábado 

2ª,4ª, sábado 

2ª 

4ª 

2ª, 3ª, 6ª 

 

3ª, 4ª, 6ª, sábado 

2ª, 4ª, 6ª, sábado 

2ª, 3ª, 6ª, sábado 

 

 

3ª, 6ª 

2ª, 4ª, sábado 

- 

3ª, 6ª 

4ª, sábado 

 

3ª, 6ª 

2ª, 4ª, sábado 

- 

3ª, 6ª 

4ª, sábado 

 

3ª 

2ª, 4ª, sábado 

3ª, 6ª 

2ª, 4ª, sábado 

- 

- 

 

3ª, 6ª 

2ª, 4ª, sábado 

- 

- 

- 

 

2ª, 4ª, 6ª, sábado 

2ª, 4ª, 6ª, sábado 

2ª, 3ª, 4ª, 6ª, sábado 

 

Fonte: Regulamento Geral dos Liceus de 1860118. 

 

                                                
118 ADÃO, Áurea. ob. cit., p. 163; é possível consultar informação análoga no Regulamento Geral dos Lyceus, 

dos exames de habilitação, e instrucções para os mesmos exames (1862), Coimbra, Imprensa da Universidade, 

pp. 2-3. 
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As longas horas de aulas passadas nos liceus tornavam-se excessivamente morosas e, por 

vezes, uma árdua tarefa para os alunos, uma vez que os métodos retrógrados adotados para a 

aprendizagem não conseguiam preservar a sua atenção. 

 

1.8.4. Condições imprescindíveis para a admissão e frequência dos liceus 

 

Aceder aos estudos liceais apenas seria permitido aos alunos que apresentassem certidão de 

exame de instrução primária, efetuado no liceu ou na escola em que tivessem estudado. 

 

No ano de 1849-1850, determina-se peremptoriamente que só serão admitidos no liceu de 

Lisboa, aqueles alunos que efetuem um exame de admissão no próprio liceu. Este exame 

abrangeria todas as matérias de instrução primária do 1º grau: Doutrina Cristã e Civilidade, 

Exercícios Gramaticais, Princípios de Corografia e História Portuguesa. Este rigor pretende 

inibir aqueles alunos que levianamente se apresentassem a exame, sem estarem cabalmente 

preparados; assim, procurava refrear-se a veleidade daqueles que ousassem candidatar-se a 

frequentar o ensino secundário e até o ensino superior, sem possuírem os conhecimentos 

basilares da instrução primária. 

 

Os exames de admissão previam a prestação de provas orais de Princípios Gerais de Moral, de 

Doutrina Cristã e Civilidade e de Princípios Gerais de Corografia e História Portuguesa; a 

oralidade seria também avaliada através da leitura de um texto dos clássicos portugueses, 

passando-se posteriormente à análise gramatical de um ou dois períodos do mesmo texto. 

Nestas provas previa-se ainda a apresentação de uma prova de caligrafia elaborada pelo aluno 

antes do exame; uma prova de ditado; uma prova de Aritmética, a qual contemplaria as quatro 

operações aritméticas, tendo os alunos de efetuar pelo menos uma multiplicação e uma 

divisão, com as respetivas provas reais e dos noves. 

 

Este programa fora inicialmente concebido para o liceu de Lisboa. Em 1853, encontra-se 

definido o programa dos exames de instrução primária, condição essencial para o acesso ao 

ensino secundário
119

.  

                                                
119 ABREU, José Maria de (1857). Almanaque de Instrução pública em Portugal, 1º livro, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, pp. 185-186. 
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Esta nova legislação difere ligeiramente da anterior, na medida em que prevê uma prova de 

Aritmética mais exigente, na qual o aluno teria de resolver as quatro operações, como inteiros 

e quebrados, com as provas reais e dos noves, assim como deveria solucionar um problema, 

usando a regra de três simples. 

 

Nesta época existiam liceus de 1ª e de 2ª classe. O aluno que almejasse transitar de um dos 

liceus de 2ª classe para um principal, era coagido a realizar um exame de aptidão das 

disciplinas que já tivesse concluído. Esta exigência traduz claramente a posição de somenos 

importância atribuída aos liceus de 2ª classe face aos principais. 

 

O regulamento geral dos liceus de 1860 estabelece a idade limite de 10 anos para o ingresso 

nos liceus, pois até à data as idades oscilavam significativamente. A título de exemplo, refira-

se que no ano letivo de 1837-1838, no liceu do Funchal, dos 43 alunos inscritos, um tem 11 

anos, quatro têm 12 anos, cinco com 13 anos, seis com 14 anos, seis com 15 anos, cinco com 

16 anos, cinco com 17 anos, cinco com 18 anos e cinco com 19 anos a frequentar a cadeira de 

Gramática Portuguesa e Latina; finalmente, há um aluno com 23 anos, que se encontra 

inscrito na cadeira de Línguas Francesa e Inglesa. 

 

A frequência dos liceus tinha de ser paga. Ao longo do ano letivo, as propinas ascendiam a 

9$600 réis, pagos em 2 prestações iguais, sendo a primeira paga no ato de matrícula e a 

segunda quando terminasse o ano letivo. A receita proveniente das matrículas revertia em prol 

de cada liceu, assegurando o pagamento de diversas despesas, desde o pagamento do guarda, 

à preservação do edifício e ao pagamento dos ordenados. 

 

No ano de 1844 define-se a existência de duas classes de alunos, os ordinários e os 

voluntários. Estes últimos poderiam ser admitidos gratuitamente, embora tivessem de se 

submeter a todos os exercícios escolares. A aquisição do estatuto de aluno ordinário seria 

possível, mediante a apresentação de certidão de frequência e o pagamento do dobro das 

propinas equivalentes a um ano. 

 

Havia formalidades às quais os alunos não se podiam furtar. A todos era exigida a inscrição 

no livro de matrículas, com a descrição minuciosa da sua filiação, naturalidade e morada do 

encarregado de educação, sendo este livro assinado por ambos. É deveras curiosa esta 
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iniciativa, pois verifica-se que os governantes oficiais, achavam que da ligação da escola com 

a família: “se devem esperar cidadãos dignos de ocuparem os lugares eminentes do Estado, 

capazes de contribuírem para a felicidade da pátria”
120

.  

 

Nos primeiros tempos, após a criação dos liceus, talvez movidos pelos ideais liberais, 

franqueou-se a entrada de muitos jovens que podiam auferir destas aulas quase gratuitamente. 

Volvidos alguns anos, tal situação sofreu um revés, pois os jovens que quisessem singrar 

estudos no ensino secundário, tinham avultadas despesas que só os mais endinheirados 

conseguiam comportar. 

 

1.8.5. Metodologia adotada 

 

A metodologia adotada não é expressamente definida nos momentos iniciais da criação dos 

liceus; o método utilizado é escolhido a bel-prazer de cada docente, ficando dependente da 

sua bonomia ou da sua inércia. 

 

Em cada liceu existiria para o ensino prático, um jardim experimental, um laboratório de 

Química e um gabinete de Física, Mecânica, Zoologia e Mineralogia. Para os estudos 

teóricos, seria criada uma biblioteca em cada liceu, ao dispor de professores e alunos. 

 

As aulas alicerçam-se quase exclusivamente nos compêndios adotados e no recurso a material 

rudimentar como mapas, tábuas de cálculo, globos e quadros pretos; para além do trivial, nada 

de inovador era utilizado. 

 

A inspeção escolar não é descurada, sendo objeto de particular atenção, pois trata-se de um 

comportamento habitual em todos os países: “em que se tem dado à educação do povo a 

importância que ela merece”
121

. Esta afirmação traduz claramente o espírito que norteia os 

governantes liberais, pois a ilustração do povo, algo perfeitamente inédito até então, constitui 

o cerne das suas preocupações. O vulgar cidadão só poderia intervir politicamente, quando 

                                                
120 Consulta do Conselho Geral de Instrução Pública, de 11 de outubro de 1860; referido por Áurea Adão, ob. 

cit., p. 168. 
121 Proposta de lei apresentada pelo Ministro do Reino a 4 de março de 1843, Diário da Câmara dos Deputados, 

vol. 3º, março de 1843, p. 122. 
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estivesse ciente dos seus direitos e deveres. Esta consciência dependia largamente da 

aquisição de conhecimentos transmitidos pela escola.  

 

O normal funcionamento das aulas estava impregnado de rituais que se distanciavam 

largamente da atualidade. A título de exemplo refira-se que os alunos do liceu de Lisboa 

aguardavam serena e pacientemente o professor à porta da sala, sendo este cumprimentado 

com uma vénia; em seguida, os alunos deveriam, ordeiramente, ocupar os lugares que lhes 

estavam destinados
122

. 

 

Às aulas podia assistir qualquer vulgar cidadão, desde que estivesse adequadamente trajado e 

se mantivesse em silêncio.  

 

O silêncio reinava nas aulas, sendo apenas interrompido pela voz do professor ou pela do 

aluno a quem tivesse sido concedida a permissão de intervir. O aluno que quisesse participar 

devê-lo-ia fazer de pé, sinal de submissão e de respeito incondicional perante o professor. A 

aprendizagem alicerçava-se fundamentalmente na memorização dos compêndios, sem jamais 

apelar para a reflexão e para o espírito crítico dos jovens. 

 

Este método de ensino verdadeiramente obsoleto era utilizado pela generalidade dos 

professores. 

 

Os compêndios adotados divergiam de liceu para liceu; quando os alunos eram submetidos a 

questões que divergissem, ainda que ligeiramente, das matérias com as quais estavam 

familiarizados, mostravam-se perfeitamente incapazes de responder. 

 

Alguns periódicos da época indiciam já um certo espírito crítico face aos métodos da 

memorização que criticam com veemência. Em 1854, na Revista Académica critica-se de 

forma contundente o método que recorre à memorização do compêndio, pois se a memória 

falhasse ao aluno este voltaria ao início “como repete a oração que aprendeu ao sair do 

berço”
123

. 

 

                                                
122 “Regulamento Policial do liceu”, de 16 de janeiro de 1854, Palestra, nº 20, de 1964, pp. 101-108. 
123 GERALDES, A.A. (1854). “Instrução Pública”, Revista Académica, vol. II, nº 2, janeiro de 1854,  p. 22. 
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O regulamento geral dos liceus de 1860 reitera esta preocupação, considerando o recurso 

exclusivo à memória como “um mal profundo”; aconselha vivamente que se diversifiquem os 

métodos adotados, tendo como objetivo primordial o desenvolvimento das faculdades 

intelectuais dos alunos: 

«Proporcionar a instrução ao desenvolvimento das faculdades; conservar, 

por meio de repetições sucessivas, no espírito dos alunos os 

conhecimentos adquiridos; variar os estudos, para não cansar a atenção, 
mas sem que essa variedade produza a confusão, e sem que as faculdades 

em exercício se cansem desigualmente; fazer, por uma transição gradual, 

passagem dos estudos que exigem só o emprego da memória para aqueles 

que carecem do desenvolvimento completo da razão»
 124

. 

 

 

1.8.6. Os compêndios adotados 

 

Inicialmente, a escolha dos compêndios ficava ao critério dos Conselhos dos Liceus. Estes, 

por sua vez, submetiam a sua proposta à apreciação da Direcção-Geral dos Estudos que 

requeria ao governo uma recompensa pecuniária para os autores dos melhores livros. O 

recurso aos compêndios era de crucial importância, pois não existiam programas com os 

conteúdos a lecionar nas diferentes disciplinas. 

 

A possibilidade de cada Conselho poder escolher a seu bel-prazer os compêndios adotados 

gerava, por vezes, situações de claro favoritismo, pois a escolha pendia frequentemente sobre 

compêndios elaborados por professores desse mesmo liceu. Esta arbitrariedade dava origem a 

situações dúbias, de evidente compadrio, levando muitas vezes à sua denúncia. A título de 

exemplo, refira-se um caso ocorrido em agosto de 1854, a propósito do primeiro compêndio 

para o ensino de Aritmética, no liceu de Lisboa. Um dos autores dos compêndios concorrentes 

insurge-se com esta evidente parcialidade de critérios, exigindo à Comissão avaliadora:
 
 

 

“que reconhecesse qual era o mais próprio para uso da sobredita cadeira, e 
que com toda a imparcialidade desse a preferência àquele que a 

merecesse, fundamentando a preferência em ponderosas razões, e não em 

proposições vagas e vazias de sentido”
 125

. 
 

                                                
124 Consulta do Conselho Geral de Instrução Pública, de 11 de outubro de 1860; referida por Áurea Adão. ob. 

cit., p. 177. 
125 Relatório de um célebre acontecimento, que se passou entre o Conselho do liceu nacional de Lisboa e o lente 

jubilado, adido à Escola de Exército, Lisboa, Tipografia de J. G. de Sousa Neves, 1856, p. 7 ; citado por Áurea 

Adão. ob. cit., p. 180. 
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O Conselho Superior de Instrução Pública não descura esta situação, reconhecendo 

publicamente ser essencial que haja uniformidade na escolha dos compêndios. 

 

Neste sentido, adoptam-se os seguintes manuais escolares
126

: 

Compendio de Arithmetica, pelo Dr. Rufino Guerra Osório. 

Primeiras Noções de Algebra pelo Dr. Jacome Luiz Sarmento. 

Historia de Portugal, até El-Rei D. Duarte, por J. Felix Pereira. 

Lições de Algebra elementar, por João Ferreira de Campos. 

Tractado de versificação, por António Feliciano de Castilho. 

Grammatica de lingua ingleza, por D. José Urculu. 

Bosquejo historico da litteratura classica, por A. C. B. de Figueiredo. 

Instituições de rhetorica, pelo mesmo. 

Lugares selectos dos classicos portuguezes, pelo mesmo.  

Historia antiga e moderna, pelo Dr. J. A. de S. Doria. 

Elementos de Moral, e Princípios de Direito natural, pelo Dr. B. J. da S.  

Carneiro. 

Curso grammatical das línguas latina e portugueza, composto pelo professor  

João    

Teixeira de Vasconcellos. 

Curso de Filosofia elementar – Lógica – Methaphysica – Etica – Historia de la  

Philosophia, por D. Jaime Balmes, presbytero. 

Nova Grammatica portugueza e ingleza, e ingleza e portugueza, por L. F.  

Midosi 

Compendio de Geographia e Chronologia, 1ª parte, por J. L. Carreira de Mello 

Selecta Franceza de Roquette 

 

Após este período de indefinição de critérios, estipulou-se que as obras didáticas fossem 

catalogadas com a designação de obras adoptadas, obras aprovadas e obras proibidas. As 

obras adotadas são as únicas passíveis de serem utilizadas nos estabelecimentos públicos de 

ensino. As obras aprovadas podem circular livremente se se revestirem de interesse literário 

ou científico. As obras proibidas jamais poderiam ser usadas, pois continham ideias 

                                                
126 ABREU, José Maria de (1857). Almanaque da Instrução Pública em Portugal, (1º ano), Coimbra, Imprensa 

da Universidade,  p. 209. 
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perniciosas, que atentavam contra a religião, a moral e a Constituição. A classificação destas 

obras era feita pelo governo, após ter ouvido o parecer do Conselho Geral de Instrução. 

 

O Conselho Geral de Instrução estava incumbido de elaborar uma lista com todos os livros 

adotados, aprovados e proibidos; os livros adotados para uso nos liceus teriam a vigência de 3 

anos. Doravante, os compêndios seriam os mesmos para todos os liceus oficiais. 

 

1.8.7. O processo de avaliação dos alunos 

 

Durante longos anos cada liceu possui os seus próprios critérios de avaliação. Esta 

discrepância finda apenas em 1860, quando se procede a uma uniformização no processo de 

avaliação. 

 

O regulamento geral dos liceus (1860) estipula a criação de aulas especificamente dedicadas a 

revisões e a existência de exames mensais, orais ou escritos, cujos resultados são assinalados 

pelo secretário do liceu, em livro próprio para o efeito. Preferencialmente, estes exames 

deveriam ser escritos, sendo posteriormente arquivados nos liceus, na eventualidade de surgir 

uma dúvida na sua classificação. 

 

Para aceder ao exame final, os alunos deveriam submeter-se a todos os exames mensais. A 

sua classificação expressava-se recorrendo à nomenclatura de bom, suficiente e mau. 

 

Findo o ano letivo, os Conselhos dos liceus deveriam decidir sobre o aproveitamento dos 

alunos; esta decisão dependia das faltas, do comportamento e do aproveitamento nas aulas. 

 

Os alunos que cumprissem os requisitos necessários, poderiam prestar exame final. Estes 

exames decorriam no próprio liceu e eram públicos. 

 

Terminado o exame, cada vogal do júri vota secretamente, assinalando a letra A (aprovado) 

ou a letra R (reprovado). 



 

137 

 

Os alunos aprovados são divididos em duas categorias: aprovados nemine discrepante (por 

unanimidade), ou aprovados simpliciter (por maioria)
127

. 

 

Nos exames de Gramática Latina e Latinidade e de Línguas Francesa e Inglesa, os alunos 

escolhem à sorte os textos clássicos lecionados, sobre os quais lhes serão colocadas perguntas 

de Gramática, Arqueologia, Geografia Antiga ou Moderna e Mitologia. Nas restantes 

cadeiras, os exames são gerais e cada vogal poderá questionar o aluno durante meia hora. 

Após este interrogatório, o aluno lê uma dissertação sobre um tema facultado anteriormente 

pelo júri. 

 

Concluído o exame, o júri vota atendendo ao grau de merecimento do aluno, ficando o 

resultado assinalado em ata. 

 

1.8.8. Os primeiros docentes dos liceus – condições de acesso à carreira e  

         formação  dos professores 

 

A burguesia instalara-se no poder, tornando imperioso educar os seus jovens. Ao professor do 

ensino secundário cabia a tarefa de os ensinar, facultando-lhes a ilustração que há tanto tempo 

cobiçavam nos nobres. 

 

Nos primeiros anos da criação dos liceus, não se definiu de forma rigorosa a formação 

literária e psicopedagógica que se deveria exigir do professor.  

 

Para exercer o magistério era forçoso prestar um exame de admissão; a classificação obtida 

ficaria registada num diploma específico, estando doravante o candidato habilitado a ensinar. 

A este exame podiam candidatar-se professores primários, quem possuísse estudos 

secundários, religiosos, ou superiores. 

 

Este exame de provimento pode realizar-se em qualquer das capitais de distrito, sendo 

constituído por uma prova oral e outra escrita, com a duração de duas horas. O júri integra 

dois professores do ensino secundário, um presidente (função desempenhada pelo 

administrador geral do distrito ou pessoa a quem ele incumba dessa missão) e um secretário. 

                                                
127 ADÃO, Áurea. ob. cit., p. 185. 
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No ato de candidatura, o candidato deverá apresentar diversos documentos: uma certidão que 

ateste possuir pelo menos 21 anos; documento que comprove bom comportamento moral, 

político e religioso, certificado pela câmara, pelo juiz de paz ou pelo administrador do 

concelho onde o candidato tenha vivido nos últimos três anos; certidão de “folha corrida”, 

documento vulgarmente denominado certificado de registo criminal; finalmente, um atestado 

médico comprovativo de que o candidato não padece de nenhuma moléstia contagiosa. 

 

A ausência de formação sólida dos professores explica o atraso em que jaz o ensino em 

Portugal, principalmente na área das Humanidades; esta deplorável situação só se atenua na 

década de 70 quando se cria o Curso Superior de Letras em Coimbra. 

 

Relativamente às cadeiras de índole científica, a situação não é mais risonha. Reconhece-se a 

fraca preparação destes docentes, tornando-se imprescindível dotá-los dos conhecimentos 

necessários. Em 1850, é apresentado um projeto de lei, propondo a nomeação de seis 

professores da área das Ciências Físico-Matemáticas, os quais iriam frequentar no estrangeiro, 

cursos de especialização no ensino da Agricultura Prática e Veterinária, da Geometria, 

Mecânica e de Química com aplicação às artes
128

. 

 

A formação dos professores continua a constituir um pomo de discórdia. Contrariamente ao 

que se assistia noutros países onde existia uma verdadeira preocupação com a preparação do 

pessoal docente, em Portugal nenhuma medida concreta era implementada. A situação por 

vezes assumia contornos verdadeiramente preocupantes, como podemos depreender das 

palavras do Conselho do liceu de Lisboa, em finais do ano letivo de 1849-1850. 

 

«A história dos concursos com poucas excepções é sempre a mesma. Um 

homem que nunca se lembrou de ensinar nem do magistério, um infeliz a 

quem vária e ingrata fortuna fez errar uma encetada carreira, como o 

náufrago vê dentre as ondas uma ilhota estéril e insalubre; e todavia se 
lança a ela para salvar a vida. Esse homem estudou como de ordinário se 

estuda, para passar de uma aula para a outra, a disciplina, o objectivo do 

concurso; prepara-se por 60 dias e vai como pode às provas fugitivas e 
sempre insuficientes»

 129
.  

                                                
128 Documento 8 – B, Arquivo da Câmara dos Deputados, sem data, assinado por J. J. de Mello e José de 

Lacerda. 
129 MURTA, José Guerreiro (1953). Evocação da História do primeiro liceu de Lisboa e do País (relatório 

datado de 19 de agosto de 1850), Lisboa, pp. 46-52. 
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1.8.9. Os salários e as categorias profissionais 

 

Passos Manuel concebe duas categorias de professores, proprietários e temporários. Esta 

destrinça de categoria, não se reporta aos vencimentos, mas à estabilidade dos lugares. Aceder 

de uma categoria a outra, não dependia da antiguidade, mas do desempenho prestado nos 

exames de provimento. Os professores temporários só podem desempenhar funções durante 

dois anos; após este escasso período de tempo, a cadeira é submetida a concurso. Os 

professores proprietários, por seu turno, têm o lugar assegurado para sempre, sendo a 

categoria atestada por diploma passado pelo Ministério do Reino. 

 

Os vencimentos auferidos dependem da localização geográfica e do tipo de estabelecimento 

escolar. Os docentes de Gramática Portuguesa e Latim, exteriores aos liceus, ganham 

200$000 réis; curiosamente, os docentes colocados nos liceus de Lisboa, Porto, Coimbra e 

Funchal recebem 400$000 réis anuais e nos restantes distritos 350$000. 

 

Os ordenados raramente são pagos com a esperada regularidade. Por vezes, as situações são 

deveras gritantes, pois o atraso chega a atingir 30 meses. Em 1837 e 1838, o governo não 

paga aos professores do ensino secundário que se veem, assim, coagidos a exercer o 

magistério particular como único garante de sobrevivência. 

 

Este quadro confrangedor leva os professores a insurgirem-se, tal como se vê numa exposição 

de um grupo de professores do liceu de Évora, dirigida à Câmara dos Deputados em 22 de 

fevereiro de 1855:  

 

«Será este ordenado suficiente para essa consideração, independência e 

respeito que um professor deve inspirar? Para viver com a decência 

própria do seu estado? Para se entregar exclusivamente ao exercício 

público da sua profissão? Para a aquisição de livros e para outras despesas 
inerentes à posição que ocupa na sociedade, de modo que não desminta a 

grandiosa ideia do seu importante ministério?»
130

 

 

 

                                                
130 Documento datado de 22 de fevereiro de 1855, Arquivo da Câmara dos Deputados; referido por Áurea Adão, 

ob. cit., pp. 221-222. 
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Lembram que todos os governos «desvelados pela civilização e instrução dos povos» 

procuram estabelecer para o pessoal docente ordenados mais elevados do que em outras 

profissões públicas; mas, são governos que procuram «animar e chamar para tão laboriosa 

carreira indivíduos convenientemente habilitados», e garantir-lhes uma «certa independência 

e honestidade, que os torne superiores a todas as tentações de prevaricar, de maneira que a 

sociedade nada tenha a recear da sua probidade e inteireza»
131

. 

 

1.8.10. As obrigações dos professores 

 

O trabalho dos professores varia entre 10 a 20 horas semanais. Finalmente, a 13 de outubro de 

1860, é publicada uma portaria que estabelece o máximo de dez horas, isto é, cinco aulas com 

a duração de duas horas cada. 

 

Espera-se que todos os professores participem ativamente na vida académica do liceu e 

integrem o Conselho. Os Conselhos dos liceus, estão sob a alçada da Direção-Geral dos 

Estudos, reúnem uma vez por mês, sendo as decisões tomadas por maioria. 

 

Segundo o espírito centralizador da época, o reitor é nomeado pelo Governo. Os professores 

que se distingam pelo método de ensino adotado e pelo aproveitamento dos seus alunos, serão 

elogiados através de uma menção honrosa assinalada nas atas do Conselho Superior de 

Instrução Pública e os seus nomes divulgados pelo Diário do Governo.  

 

O regulamento geral dos liceus de 1860
132

 define as seguintes obrigações para os professores:  

 

  - lecionar os seus cursos; 

  - prestar particular atenção aos progressos literários dos alunos;  

  - estar presente nos Conselhos dos liceus; 

 - facultar mensalmente ao reitor dados que permitam cabalmente avaliar  

              o comportamento e aproveitamento dos alunos; 

- integrar o júri dos exames nos concursos dos candidatos ao magistério    

  primário e secundário. 

                                                
131 Ibidem 
132 Regulamento Geral dos Liceus, dos Exames de Habilitação e Instruções para os mesmos Exames, (1862), 

Coimbra, Imprensa da Universidade, p. 21. 
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A Regeneração sobreveio e com ela a tão almejada estabilidade política.  

 

O apaziguamento da vida política nacional, concede maior liberdade aos professores. Em 

1850-1851, as entidades oficiais reconhecem que os professores detêm as qualidades morais e 

culturais necessárias à sua atividade. 

 

Face aos outros países europeus, Portugal ainda tinha um longo caminho a percorrer. A 

ausência de preparação pedagógica dos professores e a diversidade de habilitações literárias 

permitidas para a docência, não abonam em favor da profissão, relegando-a para uma situação 

de clara inferioridade relativamente aos países ilustrados da Europa. Era forçoso criar escolas 

normais destinadas à formação dos professores; durante longos anos este projeto não passou 

de uma vã quimera, pois os governos não estavam na disposição de gastar avultadas 

importâncias.  
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 Liceu de Évora 

 
(Liceu André de Gouveia) 
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2.1. A origem do Liceu Central de Évora 

 
 

O Liceu foi instalado primitivamente na antiga Universidade de Évora. A iniciativa  de   se  

criar  uma  Universidade  em  Évora  remonta  ao  reinado  de  D. Manuel I quando, em 1520, 

o monarca comprou um terreno que se localizava junto à ponte do moinho de Vento
1
. O seu 

intuito ao adquirir este terreno era erigir uma Universidade em Évora. Todavia, a  sua morte 

inviabilizou este projeto. A cidade de Évora inconformada por ver malograda esta construção 

pediu nas Cortes de 1535, a D. João III, que: “mande acabar os estudos Devora, que seram 

começados: e que se ordenem lêtes e será azo que haja letrados em seu reyno: e que não se 

leve o dinheyro para fora do reyno que os estudantes laa gastam.” A esta pungente missiva, o 

rei anuiu afirmando: “Agradeçovos a lembrança”
2
. 

 

D. João III, quando encetou a organização geral do ensino em Portugal, apercebeu-se do 

inestimável contributo que os Jesuítas poderiam dar. Por este motivo, facultou-lhes a criação 

de Colégios em Coimbra e Lisboa. Em 1541, permitiu criar em Évora, segunda residência da 

Corte, uma casa da Companhia de Jesus. Nesse sentido, em 29 de abril de 1542, enviou à 

cidade alentejana o seu confessor e pregador, Frei João Soares, para escolher um local que se 

afigurasse propício. O terreno foi adquirido, vindo mais tarde a erigir-se o Colégio da Madre 

de Deus, sendo entregue com a escritura de compra ao Padre Simão Rodrigues. Contudo, em 

1545, o terreno foi vendido a D. Luís de Lencastre tendo-se desistido da construção do 

edifício por motivos que não conseguimos apurar, porquanto inexistentes nos documentos da 

época. É possível que, nesta altura, a Companhia de Jesus, Ordem religiosa recentemente 

criada, não dispusesse de pessoal para tantas casas e se concentrasse exclusivamente em 

Coimbra e Lisboa
3
. 

 

Coube, por conseguinte, ao Cardeal Infante D. Henrique a tarefa de concretizar, em 1551, o 

projeto do seu irmão, D. João IV. Tinha a preocupação iminente de propiciar uma sólida 

formação ao clero existente na sua vasta arquidiocese. Para colmatar tal carência, mandou 

construir em Coimbra um colégio destinado à formação de clérigos; a remuneração dos 

professores e o sustento dos alunos foi permitido com autorização pontifícia. 

                                                
1 BRANDÃO, Francisco (1560). Monarchia Lusitana, Parte V, 1. XVI, c. 73. Lisboa, oficina de Paulo 

Craesbeeck, f. 167 v. 
2 RODRIGUES, Francisco (1931). História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, Tomo I, vol.2. 

Porto, Livraria Apostolado da Imprensa, p. 312. 
3 FONSECA, Francisco (1728). Évora gloriosa (1668-1738). Roma,  oficina Komarekiana, pp. 361-422. 
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Em 1551, aquando da construção deste Colégio, o Cardeal D. Henrique ordenou a seis 

jesuítas que percorressem em missão as vilas e aldeias do Alentejo. O êxito que obtiveram foi 

tal que o Arcebispo fez questão de os manter em Évora. Diligenciou no sentido de fundar um 

colégio que auferisse de uma renda desafogada para que “o regessem e governassem, e lessem 

certas lições e guardassem os estatutos que ele para ordenança do dito Colégio havia de 

fazer”
4
. Nesta decisão, preponderou o conselho do dominicano Frei Luís de Granada, 

sacerdote que era muito próximo da Companhia de Jesus. As obras a realizar no Colégio que 

estava originalmente previsto para ser edificado em Coimbra foram suspensas, sendo 

doravante estas verbas aplicadas no Colégio da mesma Ordem que seria erigido em Évora. 

 

Findas as negociações, o provincial Simão Rodrigues designou os nove religiosos que deviam 

formar a nova comunidade de Jesuítas na capital alentejana. A sua escolha recaiu sobre um de 

Lisboa e oito do Colégio de Coimbra. Desta cidade de Coimbra chegaram a Évora a 5 de 

outubro de 1551
5
. Esta plêiade de Jesuítas ilustres que inauguraram o novo colégio de Évora 

era constituída pelo Padre Melchior Carneiro, designado reitor; Padre João Cuvillon, francês, 

originário de Lille, incumbido do ministério das confissões; quatro estudantes de Teologia, 

Afonso Barreto, Marçal Vaz, Miguel de Barros, Pedro da Fonseca e ainda três irmãos 

coadjutores. 

 

O Infante D. Henrique recebeu de bom grado estes religiosos. Frei Luís de Granada teceu-lhes 

um tal panegírico que a todos os eborenses persuadiu a aceitá-los como extraordinários 

mentores do novo Colégio. Nestes moldes surgiu aquele que viria a ser o afamado Colégio do 

Espírito Santo e Universidade de Évora. 

      

2.1.1. O Colégio do Espírito Santo 

 

Numa fase inicial, os Jesuítas ocuparam vários locais. Aquando da sua chegada a Évora foram 

acolhidos no Mosteiro de S. João de Malta:  

 

“foi a primeira casa que os religiosos da Companhia habitaram em Évora. 

Erguia-se no mesmo sítio onde hoje está a Misericórdia. A casa tinha sido do 

Infante D. Luís que a deu a 5 de Abril de 1530 às freiras de S. João de 

                                                
4 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., p. 579. 
5 Ibid., pp. 579-580. 
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Jerusalém ou do Hospital, também vulgarmente chamadas Maltesas. As 

freiras mudaram-se poucos anos depois para Estremoz, e, quando os Padres 

da Companhia chegaram a Évora, estava a casa devoluta. Comprou-a a 

Misericórdia em 1552”
6
. 

 

Volvidos poucos meses, em 1552, mudaram para umas casas pertencentes ao Cónego Diogo 

Ferreira, perto da catedral, na Rua de Freiria de Cima. Todavia, a 2 de agosto de 1553, ocorre 

nova mudança, desta feita para os Paços Reais de S. Francisco; deste local, mudaram no Natal 

de 1554, para o novo edifício que estava a ser construído de raiz, embora ainda não estivesse 

concluído. 

 

Definiu-se que os estudos deveriam encetar com um curso de Teologia, o qual seria 

frequentado por estudantes Jesuítas e por D. António, filho bastardo do Infante D. Luís. 

Ansiava D. Luís que o filho abraçasse a carreira eclesiástica e integrasse a Companhia de 

Jesus. D. António já frequentara em tempos Humanidades e Filosofia no Mosteiro de Santa 

Cruz em Coimbra, onde cursara Artes e privara com os Jesuítas
7
. 

 

Havia professores neste Colégio que não eram Jesuítas, como por exemplo Mestre João 

Olmedo, pregador de D. João III, o Dr. Pedro Margalho, Mestre Luís Álvares e ainda Frei 

Bartolomeu dos Mártires, futuro Arcebispo de Braga. 

 

A escolha recaiu sobre o curso de Teologia com um fito propositado, beneficiar a futura 

carreira eclesiástica de D. António, futuro Prior do Crato. Em 1555, D. António retirou-se 

para Lisboa e os restantes estudantes de Teologia foram concluir os seus estudos no Colégio 

de Jesus de Coimbra, onde usufruíam de melhores condições
8
. 

 

O Colégio foi inaugurado a 28 de agosto de 1553, ante a presença solene do Cardeal. As aulas 

funcionaram nos Paços Reais, com a anuência de D. João III. Inicialmente, criaram-se três 

classes de Humanidades, onde se ministrava Latim e Grego e uma aula de Casos de 

Consciência para a formação dos clérigos do Arcebispado. De Coimbra, tinham chegado 

alguns dias antes, quatro professores: a primeira classe foi atribuída a Pedro Perpinhão; a 

                                                
6 Ibid., p. 581. 
7 VELOSO, José Maria Queirós (1949). A Universidade de Évora – elementos para a sua história. Lisboa,  

Academia Portuguesa de História. pp. 29-30. 
8 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., pp. 584-585. 
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segunda a Marcos Nunes; a terceira a Nuno Álvares e, finalmente, a Teologia Moral foi 

delegada a Marcos Jorge. Este último nome ficara indelevelmente ligado à Cartilha, obra pela 

qual os portugueses aprenderam durante longos anos a doutrina cristã
9
. 

 

A cerimónia de inauguração do Colégio deslumbrou a numerosa assembleia. A oração de 

sapiência ficou a cargo de Pedro Perpinhão, humanista afamado na época e insigne orador. No 

dia seguinte, as aulas começaram com duzentos alunos; a aula de Moral iniciou apenas a 4 de 

setembro, uma vez que o professor Marcos Jorge quis ministrar previamente algumas noções 

de Teologia especulativa e moral
10

. 

 

O Cardeal Infante D. Henrique ordenou que doravante não houvesse “outras escolas privadas 

nem públicas na cidade de Évora nem em seu termo, salvo de ler e escrever”; todavia, 

condescendeu, permitindo que “nos conventos religiosos que na dita cidade houvesse se 

pudessem ler quaisquer lições com tal declaração, que somente as pudessem ouvir os mesmos 

religiosos e seus servidores e chegados, que eles mantivessem em sua casa”
11

. 

 

O intuito desta deliberação era claramente prestigiar o Colégio, sonegando a possibilidade de 

abrir novos estabelecimentos de educação a quem alvitrasse tal possibilidade. Todos se viam 

coagidos a obedecer a tal ditame; o Cardeal D. Henrique, fundador do Colégio e Universidade 

de Évora, inspirou-se em decisão análoga tomada por D. João III que, em 1547, exarou um 

regimento conferindo exclusividade ao Colégio das Artes em Coimbra. 

 

O Cardeal D. Henrique proibiu o ensino em Évora de todos os Mestres de Latim, mesmo os 

mais prestigiados como André de Rezende, por quem tinha mesmo particular estima. Após D. 

João III ter cedido, em 1555, o Colégio das Artes à Companhia de Jesus, André de Rezende 

regressou a Évora, onde fundou uma escola pública que se manteve até 1559, ano em que 

foram abolidas todas as escolas particulares da cidade de Évora. André de Rezende aceita 

impavidamente esta decisão: 

“[…] e ainda que, pella grande veneração, que se tinha ao Mestre 

Rezende, ficasse a sua livre, e exceptuada, desta ley universal, elle 

renunciou heroicamente o privilégio, e se consagrou todo a compor 

                                                
9 GOMES, João Pereira (1960). Os Professores de Filosofia da Universidade de Évora (1559-1759). Évora, 

Câmara Municipal, p. 15. 
10 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., p. 306. 
11 Biblioteca Pública de Évora, CXIV / 2 – 31, Estatutos da Universidade de Évora, L. III, C. 1. 
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Antiguidades do Reyno, e da Patria, que depois da sua morte se 

imprimirão com tanta gloria sua, como da nação Lusitana”
12

. 

 

 

Seguiu-se o ensino de Filosofia, em outubro de 1556, sob a égide do P
e
 Inácio Martins que, no 

ano anterior, lecionara uma cadeira dessa disciplina no Colégio das Artes, em Coimbra. À 

lição inaugural assistiram os estudantes e os homens mais ilustrados de Évora, o Bispo de 

Targa e D. Manuel dos Santos. Mediante testemunhos da época, todos ficaram rendidos ao 

mestre e ao método de ensinar
13

. 

 

Malogradamente, D. Henrique não pôde assistir a essa cerimónia, em virtude de assuntos 

urgentes que o retiveram em Lisboa. Porém, no começo da Primavera de 1557, partiu para 

Évora, movido pela curiosidade de verificar pessoalmente como progrediam as aulas. Esteve 

no Colégio e deteve-se durante uma hora na aula de Filosofia, assistindo inicialmente à 

preleção do professor e à bravata que os alunos travaram, posteriormente, entre si. Reagiu 

com estupefação, afirmando que nunca lograra imaginar que em tão pouco tempo pudessem 

os alunos fazer tais progressos. 

 

O Reitor, Padre Leão Henriques, propôs que se fizessem disputas públicas, durante um dia 

inteiro, como forma de comprovar a brilhante preparação destes alunos. O Cardeal anuiu com 

entusiasmo a esta ideia e imprimiram-se as teses que foram distribuídas, através de convite, a 

personagens seculares e religiosas eminentes no círculo eborense. 

 

No dia aprazado, com pompa e circunstância, a cerimónia decorreu com toda a solenidade. 

Entre os participantes nos debates destacaram-se sobremaneira Paio Rodrigues e o bispo de 

Targa. 

 

Iniciativas desta índole tinham como propósito estimular o progresso no estudo, mas 

sobretudo enaltecer as escolas de Évora e cativar o interesse dos estudantes. No que respeita 

às Humanidades, havia sempre alunos, porém temia-se que o número rareasse nos cursos de 

                                                
12 FONSECA, Francisco da (1728). Évora gloriosa, Roma, Oficina Komarekiana, p. 405. 
13 GOMES, João Pereira. ob.cit.  p. 16. 
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filosofia e teologia. Este receio confirmou-se, pois em outubro de 1557 e 1558, não se 

inaugurou o curso de artes, por não haver alunos inscritos em número suficiente
14

. 

 

Atendendo à fragilidade destes estudos numa fase ainda tão incipiente, compreende-se 

o desvelo do reitor, dos professores e do próprio D. Henrique em os prestigiar. Este esforço 

surte o efeito desejado, pois em 30 de abril de 1558 verifica-se a existência de estudantes 

nobres “o que é sinal de que vai crescendo a fama destes estudos”
15

. 

 

2.1.2. – Do Colégio do Espírito Santo à criação da Universidade de Évora 

 

O Cardeal Infante D. Henrique acalentou a ideia, desde a criação do Curso de Artes, de tornar 

o Colégio do Espírito Santo numa Universidade. Porém, só a partir de 1558 logrou concretizar 

tão arrojado projeto. Os documentos da época não aludem a objeções colocadas por Coimbra, 

levando-nos a crer que este processo terá decorrido sem grandes atribulações
16

. 

 

A 19 de fevereiro de 1558, D. Henrique endereça uma missiva a D. Afonso de Lencastre, 

embaixador português em Roma, em que lhe pede para encetar as diligências necessárias 

junto do Papa de modo a que este permita a criação de uma Universidade em Évora. Os 

motivos deste pedido estão bem patentes no teor desta carta: 

 

“Vendo eu a muita falta que há en estes reinos, de teólogos e pessoas que 

possam ensinar a doutrina cristã e palavra de Deus ao povo, por ter entendido 

que da Universidade de Coimbra em esta faculdade de teologia o maior fruto 

que se faz é em pessoas religiosas, do que parece ser causa não poderem tão 

facilmente ir a ela estudar as pessoas que vivem em terras afastadas 

principalmente em Alentejo e nos Algarves, assim por suas pobrezas, como 

por serem lugares tão remotos da dita Universidade, o que parece se podia 

remediar com se instruir e criar em o meu colégio de Évora uma 

Universidadezinha em que somente se lessem línguas, artes, teologia e casos 

de consciência, o que eu tenho por mui certo, pelo fruto que vejo que é feito 

desde o tempo que em o dito colégio se começa a ler, vos agradecerei muito 

da minha parte o representardes a S. Santidade e lhe dizerdes quanto fruto e 

serviço a Nosso Senhor se pode com isto fazer, por a cidade de Évora estar 

em meio dos lugares mais remotos que em este reino há da Universidade de 

Coimbra; e trabalhardes para que haja efeito, e S. Santidade me queira 

conceder que o dito colégio se faça uma Universidade pela maneira sobredita 

                                                
14 Ibid.,  p. 17. 
15 Ibid., p. 18. 
16 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., Tomo I, vol. 2, p. 312.  
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e se possa governar pelos estatutos que lhe eu ordenar; em que vos rogo 

muito que ponhais todas as vossas forças. E havendo isto efeito pedireis a S. 

Santidade que mande ao Geral dos Padres da Companhia de Jesus, que são 

os que têm cargo do dito meu colégio, que queiram aceitar a governança e 

administração da dita Universidade”
17

. 

 

A rainha regente, D. Catarina, corroborou este pedido, enviando igualmente uma carta ao 

mesmo diplomata, rogando-lhe que intercedesse junto da entidade pontifícia. 

 

O ânimo de D. Henrique não esmoreceu perante tão hercúlea tarefa, pois escreveu ao Geral da 

Companhia de Jesus, rogando-lhe que a dita Ordem Religiosa assumisse os destinos da futura 

Universidade. Anuiram ambas as instâncias às pretensões do Cardeal D. Henrique. 

 

A breve trecho se diligenciou no sentido de implementar a construção da Universidade de 

Évora. O Cardeal Rainucio expediu a 20 de setembro as letras Ad personam vestram em que 

delibera a edificação da Universidade de Évora, local onde se ensinariam todas as ciências, 

exceto a Medicina, o Direito Civil e a parte contenciosa do Direito Canónico. À semelhança 

de Coimbra, era-lhe permitido conceder graus académicos. A Companhia de Jesus ficaria 

incumbida de dirigir e administrar a nova Universidade. As benesses concedidas à 

Universidade de Coimbra, eram igualmente conferidas a Évora auferindo de todos os 

privilégios e isenções da sua congénere. 

 

O Cardeal Infante D. Henrique prontamente diligenciou no sentido de implementar, essas 

decisões pontifícias. Assim, foram concebidos os estatutos da Universidade e decidiu que as 

aulas universitárias deveriam começar no seguinte mês de outubro. No dia um desse mês, 

iniciou o novo ano escolar, revestindo-se de toda a pompa e circunstância. A dois começou o 

curso de Teologia, sendo o primeiro docente o Padre Jorge Serrão, tendo assistido o Bispo de 

Targa, bem como várias individualidades afamadas pelo seu conhecimento em ciências 

sagradas. 

 

Mau grado o indiscutível empenho do Cardeal D. Henrique em criar a nova Universidade, não 

pôde assistir à sua inauguração, em virtude de negócios da regência do reino que o retinham 

                                                
17 CARVALHO, João Vaz de (2009). “Antiga Universidade de Évora (1559-1759) : “Visão panorâmica” in Da 

Europa para Évora e de Évora para o Mundo- A Universidade Jesuítica de Évora (1559-1759). Évora, Instituto 

Superior Económico e Social de Évora, pp. 51-52. 
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na capital. Em virtude desta contingência, faz-se representar pelo eminente Bispo de Targa. 

Às 8.30 da manhã, deu-se início a esta cerimónia. Este prelado, secundado por vários clérigos, 

dirigiu-se em solene procissão para o Colégio do Espírito Santo, onde foi recebido 

entusiasticamente pela Câmara da Cidade, pelos irmãos da Misericórdia e por muitos vultos 

de renome da sociedade eborense. No interior do Colégio, na igreja e no exterior, havia uma 

mole humana que queria presenciar estes momentos únicos. 

 

A cidade rejubilou com tal acontecimento. Os estudantes, na noite de 4 de novembro, 

simulavam escaramuças, divertimentos vários e dançavam por todas as ruas da cidade, por 

mais esconsas que fossem. No domingo, dia 5 de novembro, representou-se no pátio das 

escolas, ao ar livre, a tragédia do rei Saúl, da lavra do Mestre de Retórica, Simão Vieira. 

Assistiram cerca de 6 ou 7 mil espectadores, contribuindo este êxito fulgurante para o  

abrilhantar da nova Universidade. 

 

A 12 de setembro de 1561, a rainha regente D. Catarina permitiu aos padres da Companhia de 

Jesus que tivessem açougue particular para carne e peixe e fizessem semanalmente uma feira 

franca, isenta de sisas e direitos. Finalmente, uma provisão real desta soberana, datada de 4 de 

abril de 1562, concedia à Universidade de Évora as mesmas benesses de que auferia a 

Universidade de Coimbra
18

. 

 

Mais tarde, D. Sebastião confirma a igualdade de privilégios entre Évora e Coimbra, através 

de uma apostila passada em Évora, a 17 de julho de 1573. Este documento é assaz explícito 

no que respeita a esta benesse:  

 

“todos os privilégios, liberdades, graças, franquezas e isenções, que por 

qualquer via são concedidas, e ao diante se concederam à Universidade 

de Coimbra e ao Colégio de Jesus dela […] se cumpram, e guardem à 

dita Universidade, e Colégio do Espírito Santo de Évora, assim, e tão 

cumprido, e inteiramente, como se cada um deles lhe fosse 

particularmente concedido”
19

. 

 

A Universidade de Évora assumiu um carácter abrangente desde os seus primórdios. Acolhia 

alunos oriundos de todas as partes do país, não se confinando aos estudantes provindos de 

                                                
18 QUEIRÓS, Veloso. ob. cit., p. 44. 
19 Ibid, p. 46. 



 

151 

 

localidades a sul do Tejo. De forma absolutamente precursora, previa até a frequência de 

estudantes estrangeiros, que eram auxiliados através de bolsas. 

 

Não obstante ter sobressaído enquanto instituição académica de elevada qualidade, o seu 

objetivo primordial era a formação de missionários. O Cardeal Infante D. Henrique, na senda 

do plano de D. João III da evangelização do Ultramar, buscava sobretudo preparar cabalmente 

os futuros missionários: 

 

“nas partes da Guiné, Brasil, e de Índia e África, cuja conversão como 

rei e governador da Ordem de Cristo é obrigado procurar […] tem 

necessidade para o bem das almas, de maior número e cópia de 

ministros, sacerdotes e letrados […] para conversão dos infiéis das 

ditas partes”
20

. 

 

A Universidade de Évora era o vivo exemplo de uma instituição fortemente hierarquizada que 

se pautava pela distribuição rigorosa do pessoal, administrativo e docente, bem como garantia 

a instalação e sustento dos seus estudantes. 

 

O Reitor da Universidade e Colégio do Espírito Santo auferia de imensos privilégios. 

Decorrente do exercício do seu cargo, era em simultâneo reitor do Colégio da Purificação e 

superior do Colégio da Madre de Deus, ambos anexos à Universidade. No governo desta 

organização tentacular era secundado por um grande número de auxiliares. Para o 

coadjuvarem, era-lhe permitido escolher 50 capelães; sustentava os alunos pensionistas dos 

Colégios da Purificação e da Madre de Deus; todos os ofícios da Universidade dependiam 

intrinsecamente da sua aprovação, excetuando o de conservador secular que era da 

responsabilidade do Corregedor da Comarca
21

. 

 

Nesta complexa rede hierárquica, situava-se a seguir ao Reitor, o cancelário que superintendia 

nas aulas e conferia os graus académicos. Havia ainda o prefeito de estudos, incumbido de 

manter a ordem geral do estabelecimento, com particular incidência nos cursos de Artes e nas 

escolas menores. Cada uma das quatro faculdades, Artes, Teologia, Humanidades e Casos de 

                                                
20 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., Tomo II, vol.  I.,  p. 86. 
21 VELOSO, José Maria Queirós. ob. cit., pp. 49-50. 
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Consciência tinha o seu Decano, cuja função era garantir o correto funcionamento da 

instituição
22

. 

 

O Reitor era auxiliado por quatro assistentes. A escrituração esteve a cargo do secretário do 

Reitor e do escrivão da Universidade. Os Atos Académicos estavam sob a responsabilidade de 

um mestre-de-cerimónias e de dois bedéis que trajavam lobas compridas e ostentavam, como 

insígnias, maças de prata com sua cadeira. 

 

Havia ainda o porteiro, o guarda das escolas e o corretor secular incumbido de aplicar os 

castigos aos estudantes, sob a orientação do Reitor, do prefeito de estudos ou dos mestres
23

. 

 

Externamente, havia dois conservadores, um eclesiástico e um outro civil; sob a alçada do 

primeiro estavam os clérigos e todos os que usufruíam do foro eclesiástico; o segundo exercia 

o seu poder sobre os leigos; um meirinho privativo que usava vara branca, à semelhança dos 

meirinhos da cidade; um almotacé, que empunhava uma vara vermelha e dirigia o açougue e a 

feira franca da Universidade; os aposentadores e taxadores que cuidavam do alojamento dos 

estudantes e definiam os aluguéis; dois recebedores ou executores das rendas e, por fim, um 

escrivão da fazenda, incumbido dos contratos e escrituras. 

 

Após a entrada em vigor dos Segundos Estatutos, acrescentaram-se novos cargos: um 

escrivão da conservatória eclesiástica; um solicitador de causas; um vedor e um mordomo da 

fazenda; um revisor de Imprensa; um chanceler; um carcereiro, devido ao facto da 

Universidade ter a sua própria “cadeia dos estudantes”; um enfermeiro e restantes oficiais do 

hospital académico. 

 

As instituições de ensino granjeiam fama devido aos professores que nelas lecionam. A 

Companhia de Jesus, no início, enfermava de falta de pessoal; por este motivo, esta Ordem 

Religiosa decidiu concentrar os seus melhores professores em Coimbra e Lisboa, relegando 

Évora para um plano subalterno. Aquando da inauguração da Universidade, previam-se os 

seguintes professores: três lentes de Teologia, um de Sagrada Escritura, dois de Teologia 

                                                
22 Ibid, pp.51 e segs. 
23 RODRIGUES, Francisco. ob. cit.,Tomo I, vol. 2,  pp. 321-323. 
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Moral ou Casos de Consciência, quatro de Artes ou Filosofia, oito de Letras Humanas e dois 

mestres de ler, escrever e contar ou de instrução primária. 

 

Em virtude de em Teologia só haver o lente de prima, Jorge Serrão, o Cardeal D. Henrique 

pediu ao Comissário Francisco de Borja, que lhe encontrasse pessoal competente em Espanha. 

De imediato, o comissário lhe enviou dois andaluzes que chegaram a Évora, em dezembro de 

1559, Fernão Peres e Paulo Ferrer. As aulas de Teologia Moral foram atribuídas a Leão 

Henriques, eminente cronista, e a Manuel Lopes. Em Artes, ensinavam os Mestres Inácio 

Martins e Manuel Sequeira; em Humanidades Baltasar Barreiro, Simão Vieira, Lourenço de 

Freitas, Tomás Correia, Melchior de Oliveira e Diogo de Barros, como substituto
24

. 

 

No dealbar do séc. XVIII, a Universidade alcança o seu máximo desenvolvimento; nessa 

época, existiam dezanove lentes, para além dos dois professores de ler e escrever. Acresciam 

a este número, dois substitutos de Teologia, cuja função era substituir os lentes, em virtude da 

sua ausência ou maleita que os vitimasse. 

 

A Universidade de Évora congregava diversos estabelecimentos que dela dependiam 

intimamente. Entre eles, encontrava-se o hospital académico, também conhecido como o 

Hospital Real da Piedade. O Cardeal D. Henrique mandou-o edificar para nele se tratarem os 

colegiais do Colégio da Purificação e os estudantes pobres. O Papa Gregório XIII, através do 

breve Romani Pontificis, datado de 13 de julho de 1579, permitiu que o hospital e suas rendas 

revertessem em prol da Universidade. Não obstante, a sua edificação só iniciou a 18 de 

setembro de 1584
25

. 

 

Em frente à ermida de Nossa Senhora da Natividade, na Rua da Natividade, situava-se o 

hospital. Possuía uma botica particular e dispunha de enfermeiro, médicos, cirurgiões e 

sangradores. A administração ficara sob a alçada de um padre que exercia essa função 

concomitantemente com o cargo de Secretário da Universidade. 

 

                                                
24 Ibid., pp. 325-326. 
25 VELOSO, José Maria Queirós. ob. cit., pp. 75-76. 
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Na parte inferior do edifício, situava-se a cadeia dos estudantes, onde eram enclausurados 

aqueles que prevaricassem e aí ficavam por ordem dos conservadores ou do Reitor
26

. 

 

Em 1579, esta cadeia fechou, ficando votada ao abandono. Mercê do decurso do tempo, este 

edifício degradou-se transformando-se em ruínas, onde a custo se podia vislumbrar a função 

que outrora tinha exercido. Mais tarde, foi reconstruído graças à Câmara Municipal e ao 

Ministério de Guerra. Nesse local se instalou a cadeia civil de Évora, até ao momento em que 

esta foi transferida para um edifício criado de raiz para o efeito. 

 

À semelhança dos Colégios, a Universidade de Évora possuía a sua própria Tipografia. Esta 

foi particularmente importante, na medida em que foi a primeira Tipografia que os Jesuítas 

tiveram em Portugal. A Imprensa Universitária funcionou no Colégio da Purificação, sendo 

instalada em 1657 por concessão do Geral Goswino Nickel. O clérigo flamengo Jorge 

Serazim incumbido da sua instalação e administração
27

. 

 

Muitas obras se imprimiram nesta Tipografia, com particular destaque para os Commentarios 

de Vellez à gramática do Padre Manuel Álvares, em 1659; Speculum Parochorum do Padre 

Sebastião de Abreu, em 1665; Compendio de Lógica Conimbricense do Padre Carvalho, de 

1677; Sermões do Padre Manuel dos Reis, em três Tomos, datado respectivamente de 1717, 

1720 e 1724; Imagem da Virtude do Noviciado de Coimbra, 1º Tomo, de 1719; edições da 

Prosódia, do Padre Bento Pereira, de 1697, 1723 e 1755
28

. 

 

Recebida a Bula Papal, que confirmava a criação da Universidade, o Cardeal D. Henrique 

diligenciou prontamente no sentido de mandar elaborar os Estatutos que iriam nortear o futuro 

da nova Universidade. Em maio de 1559, já estavam a ser concebidos, tendo ficado 

concluídos no verão desse ano
29

. 

 

Este primeiro texto não chegou a aplicar-se, pois não se coadunava com os preceitos 

estabelecidos nas Constituições dos Jesuítas. D. Henrique, ciente que estava desta clivagem, 

ordenou que se corrigissem e introduzissem as emendas que fossem oportunas. Após a 

                                                
26 Ibid., p. 76 
27 RODRIGUES, Francisco (1917). A Formação Intellectual do Jesuíta. Porto,  Liv. Magalhães e Moniz, p. 505 
28 Ibid, p. 506. 
29 GOMES, João Pereira. ob. cit., p. 22. 
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reformulação, os Estatutos originais e a nova versão foram enviados a Roma, para serem 

submetidos à meticulosa apreciação do Geral Diogo Lainez. Este documento entrou em vigor 

apenas depois da sua aprovação
30

. 

 

O texto original dos Primeiros Estatutos encontra-se no Arquivo da Cúria dos Jesuítas em 

Roma. É composto por 38 folhas. Na folha 38 consta a seguinte observação: “Primeiros 

Statutos ordenados / põe el Cardeal Arçobispo de Enora / para a Vniuersidad que ally 

fundo”
31

. 

 

No Cartório da Universidade de Coimbra existe um outro exemplar deste documento. Lopes 

Praça afirma:  

“não trazem data, na primeira página lhe escreveram a seguinte nota: 

Estatutos da Universidade devora porem são os verdadeiros. Não 

servam para nada. E logo por baixo: Servem para memória”
32

.  

 

Ao longo do tempo foram revistos e corrigidos os Estatutos inúmeras vezes. Este processo de 

aprimorar o primitivo texto deu lugar às chamadas séries que habitualmente se designam 

como Primeiros, Segundos e Terceiros Estatutos. Na Biblioteca Pública de Évora existe um 

códice (cód. CXIV/2-31) que contém os trâmites que se seguiam para proceder às sucessivas 

revisões. Da última versão, existe igualmente uma cópia na Biblioteca Nacional de Lisboa 

(códice n.º 8. 014); a encadernação é luxuosa e ostenta na capa o brasão do Cardeal – Rei com 

as insígnias reais e sobre ele o Espírito Santo, lavrado a ouro. Nesta cópia, é possível 

vislumbrar o título Estatutos … revistos e reformados por ordem de N. m.
to

 R.
 do

 P.
 e

  Mutio 

Vittelleschi, preposito geral da Companhia de Jesu. 

 

Na sequência da bula que consignava a criação da Universidade, o Cardeal D. Henrique 

ordenou que fossem céleres na criação dos Estatutos. Em Maio de 1559, já estavam 

elaborados, tendo ficado definitivamente concluídos no Verão
33

. Estes Primeiros Estatutos 

nunca vigoraram, porque contrariavam os preceitos das Constituições dos Jesuítas. 

 

                                                
30 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., p. 95. 
31 GOMES, João Pereira. ob. cit., p. 22. 
32 PRAÇA, José Joaquim Lopes : Documentos comprobativos da História da Philosophia em Portugal, 1º Fasc., 

p. 36, citado em QUEIRÓS VELOSO. ob. cit., p. 46. 
33 GOMES, João Pereira. ob. cit., p. 22. 
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Atendendo a esta informação adicional, é possível deduzir que a sua data medeia entre 1615 e 

1642, período que corresponde ao generalato de Vittelleschi.  

 

As sucessivas versões dos Estatutos encontram-se no Arquivo Romano dos Jesuítas. Esta 

coleção de inestimável valor formou-se, porque os Jesuítas eram coagidos a enviar a Roma os 

Estatutos, para serem observados e aprovados pelo Geral da Companhia. Estes preceitos só 

eram postos em prática e considerados válidos, após a sua aprovação superior. 

 

Nas Bibliotecas portuguesas, para além das cópias já mencionadas, existem ainda dois outros 

exemplares: o códice n.º 2698 da Biblioteca Nacional de Lisboa e o códice n.º 344 V da 

Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa
34

. 

 

Em boa verdade, estes Estatutos nunca configuraram uma versão definitiva, pois sofreram 

sucessivas alterações. Talvez por este motivo, nunca chegaram a ser publicados na Imprensa. 

Apenas em 1944, a revista “Cidade de Évora” iniciou a publicação do exemplar existente na 

Biblioteca Pública de Évora, correspondente ao Códice CXIV/2-31. Este manuscrito é ainda 

alvo de análise por parte de Gabriel Pereira nos seus “Estudos Eborenses”
35

. 

 

Na Universidade de Évora implementou-se o mesmo regime de estudos que era aplicado 

pelos jesuítas nas suas escolas públicas. Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, 

estabelecera normas fundamentais sobre questões de índole pedagógica. Não obstante este 

trabalho, a sua compilação é feita posteriormente por uma comissão internacional, composta 

por seis membros eminentes, a mando do geral Cláudio Acquaviva. 

 

No que respeita à organização dos estudos, os Jesuítas não conceberam métodos inovadores, 

adotaram os já existentes na época, dando primazia ao método parisiense
36

. 

 

Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, estudou na Universidade de Paris, bem 

como muitos dos seus companheiros, por conseguinte é natural que se afeiçoassem ao método 

que aí conheceram durante a sua vida estudantil. 

 

                                                
34 Ibid., p. 25.  
35 PEREIRA, Gabriel (1951). Estudos Eborenses, vol. III, 2.ª edição. Évora,  Ed. Nazareth, pp. 70-81. 
36 RODRIGUES, Francisco. ob. cit.,  (1917),  p. 185. 
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O método parisiense foi adotado em vários colégios dos jesuítas, entre os quais figura o 

Colégio de Messina, fundado em 1548. O afamado pedagogo Padre Nadal, primeiro reitor 

deste colégio, aí organizou o ensino segundo o modelo que vigorava na Universidade de 

Paris. 

 

Em Portugal, este método foi implementado pelos jesuítas em Coimbra, no célebre Colégio 

das Artes. André de Gouveia organizou este colégio segundo o método parisiense, a convite 

de D. João III. Este notável humanista que se graduara na Universidade de Paris e aí 

lecionava, veio organizar o Colégio das Artes que o rei fundara em Coimbra. D. João III 

entregou este Colégio aos Jesuítas, em 1555. Estes, em nada mudaram os programas 

escolares, pois de imediato se aperceberam que coincidiam, em absoluto, com os Programas 

que tinham em vigor nas suas escolas. 

 

Há ainda uma curiosa analogia entre os Estatutos do Colégio das Artes de Coimbra e os 

Estatutos da Universidade de Évora, no que respeita à organização escolar e aos progressos 

pedagógicos. Digno de assinalar é o intercâmbio habitual entre estes dois afamados 

estabelecimentos de ensino, com a permuta frequente de professores
37

. 

 

A preocupação formativa constitui um aspeto crucial para os responsáveis pela Universidade 

de Évora: “Porque o meu intento quando fundei este Colégio e Universidade foi que os 

estudantes, que nela houvessem de estudar, juntamente com as letras aprendessem bons 

costumes”
38

. 

 

Era dada primazia à formação moral do estudante, pois definira-se que nenhuma pessoa de 

conduta moral duvidosa fosse admitida à Universidade. Se porventura, alguém prevaricasse, 

seria de imediato, banido desta instituição. 

 

Pretendia-se instaurar na cidade de Évora um clima de moral e bons costumes, repreendendo 

severamente aqueles que ostentassem uma conduta moralmente reprovável. Os alunos 

                                                
37 CARVALHO, João Vaz de. “A Universidade de Évora e a sua orientação pedagógica”, in IV Centenário da 

Universidade de Évora (1559-1959), pp. 293-295 
38 Estatutos da Universidade de Évora, (Biblioteca Nacional de Lisboa, códice n.º 8. 014, Fundo Geral, Livro II, 

cap. 2,  § 1). 
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deveriam estar rodeados de bons exemplos, sendo erradicados aqueles que persistissem em 

adotar comportamentos imorais: 

 

“Havendo alguma mulher que não viva bem, por cuja causa haja 

inquietação em algum ou alguns estudantes, o Conservador  

procederá contra ela como lhe parecer justiça, até a lançar fora da 

cidade e seu termo; e o mesmo se fará a qualquer homem ou 

quaisquer homens de qualquer qualidade que sejam os quais por 

qualquer via forem prejudiciais e danosos aos estudantes”
39

. 

 

Os estudantes eram desaconselhados de viver em ruas esconsas, ou onde houvesse mulheres 

de conduta duvidosa, mesmo que lhes oferecessem gratuitamente a hospedagem
40

; estavam 

determinantemente proibidos de se aproximar de tudo aquilo que fizesse perigar os seus 

estudos. Estava-lhes vedado deambular pela cidade de forma ociosa, percorrer as ruas a horas 

tardias, usar máscaras, a não ser nas representações teatrais e andar armados. O jogo de cartas 

era-lhes severamente proibido, não lhes sendo consentido que jogassem, nem na sua casa. 

 

A Universidade exercia a sua vigilância de forma tenaz e impiedosa. A esfera privada dos 

estudantes era devassada, pois os Estatutos proibiam-nos de manter ligações ilegítimas ou de 

albergar mulheres de conduta moral censurável; quem ousasse prevaricar, incorria na pena de 

mil réis de multa e oito dias de cadeia se o Reitor assim o entendesse:  

 

“se constar que em casa de algum estudante se comete algum pecado 

de desonestidade  tendo o dito estudante morador da tal casa, seja 

logo preso e estará na cadeia três meses, e antes de ser solto pagará 2 

000 réis, ou mandado lançar fora da Universidade e cidade pelo 

tempo que ao Reitor parecer”
41

. 

 

Este desvelo sobre o cumprimento dos preceitos morais, estendia-se igualmente ao seu 

quotidiano; estavam proibidos de usufruir de certos divertimentos como a caça, de organizar 

banquetes e de hospedar pessoas em sua casa, exceto se fossem parentes de 1º ou 2º grau
42

.  

 

 

                                                
39 Ibid, Livro II, c. 3, § 3. 
40 Ibidem. 
41 Estatutos da Universidade de Évora, códice n.º 8. 014, Biblioteca Nacional, Fundo Geral, Livro II, cap. 2 §1. 
42 Ibid., Livro II, c. 3, § 20. 
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Deviam trajar sobriamente, não ostentando cores berrantes como o “amarelo, vermelho, 

verde, encarnado”
43

 evitando tudo o que fosse conotado com o luxo, como luvas perfumadas
44

 

e vestidos de seda
45

. 

 

O conservador secular e o conservador eclesiástico estavam incumbidos de garantir o 

cumprimento destes princípios e, por essa razão, faziam uma visita anual para indagar “da 

vida, e costumes de todos os estudantes de qualquer Faculdade” e o Meirinho devia ir amiúde 

não só aos lugares onde frequentemente se jogava, mas ainda a “outros lugares menos 

públicos, nos quais se podem fazer coisas piores”
46

. 

 

Os Estatutos definiam ainda que os estudantes comungassem quatro vezes por ano, no dia de 

todos os Santos, Natal, Páscoa e Pentecostes e se confessassem mensalmente. Para evitar 

vidas dissolutas, ficariam sob a orientação moral do confessor. 

 

Os Estudos Gerais de Évora integravam três graus de ensino que atualmente corresponderiam 

ao nível primário, secundário e universitário
47

. Existiam duas classes de ler e escrever, quatro 

de gramática, duas de humanidades, duas de retórica e como corolário dos estudos, havia as 

Faculdades de Artes, Teologia e Casos de Consciência ou Moral
48

. 

 

Eram diminutas as duas classes de ler, escrever e contar, sendo pouco significativo o papel 

que desempenharam. Nas classes de gramática, humanidades e retórica, ministravam-se as 

línguas clássicas e abordavam-se questões de índole cultural. Lecionava-se o Português 

juntamente com o Latim; não obstante não ser ensinado de forma independente, a sua 

aprendizagem era feita com todo o desvelo. Este sistema de ensino, apesar de aparentar ser 

demasiadamente livresco, forjou notáveis mentores da língua portuguesa, como António 

Vieira e Manuel Bernardes. 

 

                                                
43 Ibid., Livro II, c. 3, § 7. 
44 Ibid., Livro II, c. 3, § 15. 
45 Ibid., Livro II, c. 3, § 17. 
46 Ibid., Livro I, c. 21, § 4. 
47 CASTELO-BRANCO, Fernando (1955). “Algumas nótulas sobre a Universidade de Évora e sua actividade 

pedagógica”, in Atas do I Congresso Nacional de Filosofia, Braga, Revista Portuguesa de Filosofia, pp. 577 e 

segs. 
48 Estatutos da Universidade de Évora, códice n.º 8.014, Biblioteca Nacional, Fundo Geral, Livro III, c. 1, § 1. 
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Singular, sem dúvida, foi o apreço dado aos estudos científicos, no dealbar da Universidade 

de Évora. Na época, esta preocupação era absolutamente precursora, uma vez que 

habitualmente se privilegiava única e exclusivamente o ensino das Humanidades. Brás Gomes 

escrevia na quadrimestre de 31 de dezembro de 1560:  

 

“ lê em casa o padre doutor Ferrer aos mestres de humanidades e a outros 

que a podem ouvir, uma lição de geografia. E parece que enquanto puder, 

lerá das matemáticas e que é necessário aos humanistas e filósofos”
49

. 

 

 

No acervo da Biblioteca Pública de Évora existe um códice, religiosamente guardado, onde é 

possível consultar um desenvolvido tratado de Geografia Teórica e Prática. O teor deste 

valioso documento foi lecionado em 1588 pelo Padre António de Castel-Branco, lente de 

filosofia da Universidade
50

. 

 

Ressaibos deste ensino científico surgem em vários códices do séc. XVI, os quais aludem, 

com especial ênfase, à esfera de Sacro-Bosco
51

. 

 

Não obstante, ao longo do séc. XVIII, o estudo das ciências foi relegado para um plano de 

somenos importância. O Geral da Companhia de Jesus, Tirso González, procurou alterar esta 

tendência e incentivar o gosto pelos estudos matemáticos. Aquando da sua Ordenação, a 12 

de abril de 1692, dirigida aos Jesuítas de Portugal, afirma peremptoriamente que não é 

possível ser professor da Faculdade a quem desconheça a Matemática
52

. 

 

O seu sucessor, o Geral Miguel Ângelo Tamburini tornou coerciva esta diretriz. Por este 

motivo, a 6 de agosto de 1703, criou na Universidade de Évora, a cadeira pública de 

Matemática
53

. 

 

As aulas de Matemática deram origem a cientistas afamados, verdadeiramente notáveis, como 

Diogo Soares, geógrafo e cartógrafo brasileiro, Inácio Vieira, autor de extensa obra científica; 

alguns presidentes do prestigiado Tribunal das Matemáticas de Pequim e ainda Eusébio da 

                                                
49 GOMES, João Pereira. ob. cit., p. 22. 
50 Biblioteca Pública de Évora, códice CXXVI / 2-3. 
51 GOMES João Pereira. ob. cit., p. 25. 
52 RODRIGUES, Francisco (1931). ob. cit., Tomo III, vol. I, pp. 198 e segs. 
53 Ibid., pp. 206-207. 
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Veiga, diretor do observatório de Santo Antão e organizador das primeiras efemérides 

astronómicas editadas em Portugal. 

 

Inicialmente, previa-se o magistério da cadeira de Cânones na Universidade de Évora, embora 

se excluísse a parte processual. O Infante D. Henrique, pouco antes de falecer, tencionava 

conceder-lhe uma renda que lhe permitisse garantir o seu sustento. Esta louvável intenção foi 

gorada, em virtude da renda não lhe ter sido atribuída. 

 

Em 1729, D. João V visitou a Universidade e satisfez o desejo acalentado há longa data pelos 

padres da Companhia de Jesus que lecionavam as cadeiras de Cânones e leis. A notícia 

quando chegou a Coimbra provocou sérios dissabores, tendo sido movidas todas as 

diligências no sentido de inviabilizar tal pretensão. A oposição foi exercida com tal 

veemência que impossibilitou definitivamente a criação deste ensino em Évora.   

 

Os horários escolares são definidos com toda a minúcia, A abertura solene das aulas efetuava-

se, invariavelmente, a 2 de outubro para todos os cursos. As aulas tinham um diferente tempo 

de duração. As classes de Artes, Letras e estudos elementares prolongavam-se por duas horas 

e meia, no período da manhã, e duas horas e meia de tarde. Ao sábado, tinham apenas duas 

horas de aula. Na eventualidade do sábado ser dia santo, na sexta-feira à tarde, haveria 

somente duas horas de aula. As aulas de Prima, na cadeira de Teologia e Casos de 

Consciência, duravam hora e meia; por seu turno, as de Véspera, Escritura e Noa cingiam-se a 

uma hora, tanto de manhã como de tarde
54

. 

 

O horário variava bastante, não se mantinha inalterado ao longo do ano letivo. De outubro até 

à Páscoa, as aulas decorriam das 8h às 10h 30m; de outubro a 7 de março, as aulas da tarde 

iniciavam às 14h e terminavam às 16h30. A partir de março até ao final do ano, as aulas 

prolongavam-se das 7h às 9h30 e, de tarde, das 15h às 17h30
55

. 

 

Havia a notória preocupação de estabelecer um horário de Inverno e outro de Verão, com o 

propósito de escolher as horas propícias ao estudo. 

 

                                                
54 Estatutos da Universidade de Évora, Livro III, c. 1, § 3. 
55 Ibid., Livro III, c. 1, §4 e 5. 
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As férias tinham diferente tempo de duração consoante o curso. Nas três Faculdades e nas 

classes de Retórica, prolongavam-se durante dois meses, abrangendo agosto e setembro
56

. 

 

Os alunos de Humanidades e Gramática tinham férias somente no mês de setembro e os de ler 

e escrever apenas na segunda quinzena desse mês. Durante a Páscoa e o Natal, os alunos 

usufruíam de um fugaz período de férias, mais prolongado para as Faculdades e mais escasso 

para os outros cursos
57

. 

 

Para além das férias, o total de dias santos perfazia 19; cada semana tinha dois dias de 

descanso, aos domingos e quartas-feiras. A interrupção a meio da semana que recaía à 4ª 

feira, era designada “assueto”
58

. 

 

O curso de Artes revestia-se de certas peculiaridades; durava quatro anos, com dez meses de 

aulas cada ano, contudo no 4º ano, as aulas confinavam-se a duas horas, lecionadas apenas de 

tarde. Em março, o ano académico findava para os alunos finalistas. Ao longo dos outros 

meses, estes alunos prestavam provas para os graus académicos
59

. 

 

O professor assumia o papel do verdadeiro “magister dixit”, pois cingia-se a ler nas aulas as 

lições que levava escritas. Esse hábito tão monocórdico de se limitar a ler nas aulas, originou 

o termo “lente”. 

 

Os estudantes, por seu turno, deviam anotar tudo o que o professor ia lendo. A vastidão de 

apontamentos dos alunos chegou a adquirir proporções desmesuradas: “só de filosofia 

existem nas bibliotecas públicas de Portugal, para cima de mil códices que têm esta origem; 

são as “postilhas” tomadas pelos alunos nas aulas”
60

. 

 

Esta tarefa de escrever todos os dias tudo o que os professores diziam tornava-se deveras 

penosa. Por este motivo, os Jesuítas procuraram aligeirar este trabalho e, entre 1592 e 1606, 

os professores da Universidade de Évora, Baltasar Álvares e Sebastião do Couto colaboraram 

na elaboração do Curso Conimbricense. 

                                                
56 Ibid., Livro II, c. 1, § 5. 
57 Ibid., Livro IV, c. 3, §3. 
58 Ibid., Livro IV, c. 3, §2 e 7. 
59 Ibid., Livro III, c. 3, §1. 
60GOMES, João Pereira. ob. cit., p. 28. 
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Não obstante, não se eliminou na totalidade o hábito de ditar e escrever na aula, por se 

considerar a prática da escrita de suma importância para o estudo. Assim surgiram as 

Questões Selectas ou os Apontamentos, título habitual de muitos códices
61

. 

 

Ao longo da exploração da matéria, o mestre devia ter o cuidado de manter uma única 

perspetiva, evitando deambulações filosóficas que criassem confusões nos alunos:  

 

“Na doutrina que por palavra, ou escrito lhe perguntarem, e na 

declaração do texto de Aristóteles (do qual devam fazer muito caso) 

sempre sigam os Doutores de mais autoridade e doutrina recebida na 

Companhia”
62

. 

 

No final das aulas, os professores disponibilizavam-se para elucidar os alunos sobre as 

dúvidas que lhes iam surgindo sobre as novas matérias: “procurando não se recolher ao 

Colégio antes de acabarem de responder a todos”
63

. 

 

A apresentação e defesa de diferentes pontos de vista era extremamente valorizada, 

enaltecendo-se a capacidade de argumentar dos alunos. A assistência às disputas assumia 

carácter obrigatório num patamar de igualdade com a assistência às aulas
64

. 

 

Na Faculdade de Artes havia todas as semanas três sessões de disputas, durando cada uma 

duas horas e meia. A primeira realizava-se às terças-feiras e era individual; as restantes às 

quintas e sábados, mas perante todos os alunos de todos os cursos. Neste último caso, 

argumentavam os alunos de vários anos entre si, os quais debateriam assuntos estudados por 

todos
65

. 

 

Estes debates tinham como fim último aprimorar a definição dos conceitos e identificar com 

argúcia e rigor os problemas. 

 

A repetição diária prevalecia sobre os restantes exercícios, descurando em absoluto o espírito 

crítico. No final da semana realizavam-se as afamadas e igualmente temidas sabatinas, 

                                                
61 Ibid., p. 28. 
62 Estatutos da Universidade de Évora, Livro III, c. 3, §4. 
63 Ibid., Livro III, c. 12, §6. 
64 Ibid., Livro III, c. 4, §14. 
65 Ibid., Livro III, c. 4, §10. 
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tornando estes encontros verdadeiros desafios. Durante o ano chegavam a realizar-se torneios 

escolares que se revestiam de toda a pompa e circunstância, pois constituíam o momento por 

excelência de demonstrar a sua supremacia face aos restantes alunos. 

 

Os alunos afluíam em grande número à Universidade de Évora, movidos pela fama da 

instituição e pela ânsia de se ilustrarem. Em Abril de 1560, o número de alunos inscritos 

rondava os 600, pertencendo à Companhia de Jesus pouco mais de 60. Em 1566, estavam 

matriculados 800, não contando com os alunos das escolas elementares de ler e escrever; em 

1571, ascendeu  este número a 1000 alunos; em 1579, atingia já 1 300; em 1592, o número 

tornara-se francamente avultado, alcançando 1600 alunos
66

. 

 

Esteban de Gariban esteve na Universidade em 1562 e afirma que a frequentavam mais de mil 

alunos: 

“ en la ciudad de Ebora há edeficado el insigne colégio de la cõpañia de 

Jesus có universidad de lenguas, y letras agradas, y liberales dõde yo vi 

por el mes de Octubre del año de mil y quinientos y seseta y dos, mas 

de mil estudiantes”
67

. 

 

Évora era uma pequena cidade, situada numa região distante das grandes urbes portuguesas, 

contudo o elevado número de alunos universitários que pululavam pelas suas ruelas, conferia-

lhe uma vitalidade ímpar. 

 

A Universidade de Évora, à semelhança da Universidade de Coimbra, conferia diferentes 

graus académicos. A 6 de dezembro de 1559, foi atribuído o grau de bacharel em Artes a 27 

estudantes. Num ambiente festivo, a cerimónia desenrolou-se na sala de Artes, sob a 

orientação do Bispo de Targa
68

. 

 

A 20 de abril de 1560, estes bacharéis receberam o grau de licenciados; na cerimónia esteve 

presente o Cardeal Infante D. Henrique e o antigo Duque de Gandia, Francisco de Borja. O 

dia escolhido para estas cerimónias nunca podia ser um dia letivo, recaindo sempre num 

Domingo ou num dia de festa. Na véspera, à noite, alguns estudantes percorriam as ruas da 

                                                
66 RODRIGUES, Francisco (1931). ob. cit.(1931), Tomo II, vol. 2. Porto, p. 15. 
67 GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de (1525-1593); PLANTIN, Cristophe (1514-1589), Compendio 

Historial de las Chronicas y Universal Historia de todos los Reynos d’España, Tomo IV, livro 35, cap. 34, 

Anvers, Imp. por Cristophoro Plantino,  1571, p. 922. 
68 RODRIGUES, Francisco (1931). ob. cit., Tomo I, vol. 2, pp. 326-327. 
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cidade entoando músicas com trombetas e charamelas, dirigindo-se à porta das escolas e dos 

examinadores que não pertenciam à Companhia de Jesus e a outros lugares públicos
69

. 

 

Esta cerimónia revestia-se de toda a pompa e circunstância. O dia iniciava com missa solene 

na igreja da Universidade. Finda a cerimónia religiosa, dirigiam-se num cortejo para a sala 

das Artes, respeitando escrupulosamente certos preceitos: 

 

“Diante de todos irão trombetas e chamarelas, e apos elle o meirinho com 

seus homens, e seguir-se-hão logo os licenciados de dous em dous no 

meyo dos mestres em artes e doutores que irão com seus capelos vestidos 

e borlas nos barretes em procissão d’hua parte e de doutra, guardando 

entre sy a dignidade e antiguidade de seus grãos; e detras dos licenciados 

irão os examinadores: e logo apos elles ambos os Bedéis: e logo atraz o 

mestre de cerimónias e escrivão da Universidade: logo entre os mesmos 

agraduados irão os dous conservadores, eclesiástico e secular e detraz de 

todos o Reitor acompanhado do Cancellario: detraz do Reitor irão pêra 

afastar a gente o Correitor e o Porteiro com sua cana na mão”
70

. 

 

Volvida a cerimónia de licenciatura, nos meses seguintes, atribuíam-se os graus de mestres 

em artes e doutores em Teologia. O grau de bacharel e licenciatura era conferido a todos os 

estudantes em simultâneo, mas o de mestre em artes e doutor em Teologia era concedido 

individualmente, em dias diferentes, revestindo-se a cerimónia de toda a solenidade. 

 

Este momento solene foi minuciosamente descrito nos Estatutos da Universidade, 

perpetuando este cerimonial: 

 

“Ajunta-se ha o Reitor, Cancelario, Conservadores, Doutores e Mestres 

em Artes e mais pessoas da Universidade na Igreja do Colégio do 

Espírito Santo, depois do meio dia, e tomando os Doutores e Mestres sua 

insígnias, irão da hi à sala onde se hade dar o grao, por ordem das 

antiguidades de seos graos (pelo modo declarado no Cap. dos graos dos 

Licenciados), e detrás irão o Reitor e Cancellario e à mão direita do 

Reitor irá o Magistrando com seu capelo de seda azul vestido, sem 

barrete, e da outra parte do dito magistrando irá o padrinho que será hûa 

pessoa nobre ou constituída em dignidade que o dito graduado pêra isso 

escolher. E logo diante irão os dous conservadores eclesiástico e secular, 

e diante delles o escrivão da Universidade e mestre das cerimónias, e 

diante destes os dous Bedéis com suas maças, diante dos quais irá o 

pagem vestido com decência o qual em hum prato grande de prata levará 

                                                
69 GOMES, João Pereira (1960). Os Professores de Filosofia da Universidade de Évora. Évora, pp. 37-38. 
70 CARVALHO, João Vaz de. ob. cit., p. 77. 
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as insígnias que se hão de por ao magistrando, a saber: o barrete com a 

borla azul, o anel e livro da Filosofia de Aristóteles; diante dele irá o 

meirinho e seu escrivão e seus homens e diante do meirinho as 

chamarelas  e trombetas (que o dia dantes terão tangido nos lugares 

acima ditos no grao de Bacharéis e licenciados). E depois de chegados à 

sala, se assentarão o Rytor, Cancellario, Doutores, Conservadores e 

Mestres em Artes (como se dirá no Capitulo dos Assentos), ficando o 

magistrando assentado em baixo em hûa cadeira com hûa mesa diante e 

com elle, em outra cadeira o Padrinho à mão direita do magistrando. 

[…] A qual oração acabada, o Bedel repartirá as propinas, que se hão de 

dar tangendose as charamelas todo o tempo em que as propinas se 

repartirem: e acabadas ellas o novo mestre se levantará em pé, e com o 

respeito devido dará as graças a Nosso Senhor, e ao Reitor e Cancelario e 

mais pessoas que o acompanharão no presente acto”
71

. 

 

 

O primeiro estudante a ser agraciado com o grau de mestre em Artes foi Manuel Feio, oriundo 

de Beja. Os primeiros doutores em Teologia foram o Jesuíta Inácio de Tolosa, a 24 de abril de 

1560 e a 4 de junho, Paulo de Palácios, natural de Granada. Ambos vieram para Portugal no 

séquito de D. Catarina de Áustria, esposa de D. João III. Este último fora incumbido pelo 

Cardeal D. Henrique de ministrar a cadeira de escritura na Universidade de Coimbra e, por 

esse motivo, a cerimónia do seu doutoramento pautou-se pela maior solenidade, tendo-se 

realizado na Sé Catedral de Évora
72

. 

 

A Universidade de Évora tornou-se rapidamente afamada, mercê da qualidade do ensino 

ministrado. Não obstante, havia quem considerasse os seus métodos e Programas desajustados 

e obsoletos. Esta acusação está patente em diversos escritos, nomeadamente na Breve notícia 

dos Estudos que os Jesuítas exerciam na Universidade de Évora ao tempo que foram 

expulsos, publicada em 1921 por Fidelino de Figueiredo, sendo posteriormente referida em 

várias obras que versavam o mesmo assunto
73

. 

 

A Breve Notícia é o início dum longo texto designado História Literária da Cidade de Évora 

desde a expulsão dos Jezuitas athe o anno de 1778, da lavra de Bento José de Sousa Farinha. 

Este autor estaria ciente das suas afirmações, uma vez que estudara nesta Universidade 

durante 12 anos. A quezília evidente entre Sousa Farinha e os Jesuítas foi objeto de uma 

                                                
71 Ibid., pp. 78-79. 
72 RODRIGUES, Francisco. ob. cit., Tomo I, vol. 2, pp. 328-329. 
73 FIGUEIREDO, Fidelino de. Revista de História, X, pp. 299-305.  
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aturada análise por João Pereira Gomes. As principais ilações que podemos retirar do seu 

estudo, vamos seguidamente indicá-las. 

 

Essa longa missiva foi elaborada por Bento de Sousa Farinha numa época em que travava 

acesa contenda com os religiosos de S. Francisco, por estes terem substituído, em 1776, os 

professores régios em Évora. O fito de Sousa Farinha era enaltecer os predicados destes 

professores, nos quais ele se incluía, em detrimento do ensino dos frades. Os comentários 

tecidos enfermavam de lucidez, caindo em exageros e denegrindo impiedosamente a antiga 

Universidade e os seus mestres. 

 

A crítica de Sousa Farinha está bem patente quando afirma ter consultado em 1775 os livros 

que outrora tinham pertencido à Universidade e onde não se vislumbravam os principais 

cientistas e filósofos. Afirma ter consultado estes infólios com o maior desvelo, descobrindo a 

fragilidade destes conhecimentos: 

 

“Nada havia Newton, nada de Gassendo, nada de Descartes; nunca viram 

os padres desta Universidade as obras de Wolf, Leibnitz, Verney, 

Genuense, Locke, Malebranche, Rohault, Clérigo, Boyle, Keill, e outros 

muitos, que já em seu tempo tinham escrito com gosto, e crítica. Não vi 

uma só história filosófica, nem antiga nem moderna. Não achei um só 

dicionário filosófico, ou matemático: do que manifestamente conheci que 

estes homens não podiam saber, nem sabiam porque não tinham 

livros”
74

.  

        

Estas afirmações resultariam por certo de algum ultraje pessoal, distanciando-se 

significativamente da realidade dos factos. Pereira Gomes elucida-nos sobre esta matéria 

esclarecendo que na Universidade se recorria a livros atualizados, contrariamente ao que é 

defendido, por Sousa Farinha. O espólio existente na Universidade de Évora que se 

encontrava sob a alçada dos Jesuítas, bem como das restantes casas disseminadas pelo país 

era vastíssimo e de inestimável valor: 

a) “Todos os autores, de que Sousa Farinha afirma que «nada havia» 

na Universidade, todos menos dois vêm citados por Sebastião 

Abreu. 

b) Os jesuítas possuíam obras de Descartes nas suas casas de Coimbra 

e de S. Roque em Lisboa; de Gassendo nas casas de S.Roque e 

Santo Antão em Lisboa, de Elvas e Funchal; de Newton em Santo 

                                                
74 GOMES, João Pereira. ob. cit., p. 48. 
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Antão; de Reill nos colégios de Coimbra e Santo Antão. Segue-se, 

obviamente, que também as podiam ter na Universidade de Évora; e 

se as citam, devemos admitir que, provavelmente, as teriam. 

c) Na casa de S. Roque nunca os jesuítas deram aulas de filosofia nem 

de matemáticas, e contudo o Inventário de 1760 regista que lá 

tinham diversas obras de Descartes, uma de Wolf, uma de Newton, 

outra de Gassendo, e três tomos de filosofia de Verney, com um 

duplicado da metafísica. No Colégio de Elvas, a dois passos de 

Évora, nunca houve aula de filosofia: pois nem aí faltavam obras de 

Descartes e Gassendo, segundo o Inventário de 1759. Portanto, se 

os jesuítas acolhiam estes autores até nas casas, onde não eram 

precisos para o ensino, quem acredita que os excluíssem daquelas 

onde podiam ser utilizados pelos professores? 

d) Sabe-se que a biblioteca da Universidade sempre foi objecto de 

especial cuidado. Desde inícios do século XVII, dispunha de verba 

anual, para ser integralmente gasta na aquisição dos livros «mais 

necessários em cada faculdade assi pêra a livraria comum, como 

pêra as particularidades dos mestres de teologia, casos, artes e 

línguas». E no século XVIII começaram a aplicar-se, cada ano, 

vinte mil réis «para as livrarias dos mestres de Filosofia». 

e) A biblioteca d Universidade foi dispersa. Alguns volumes deram 

entrada na «livraria do convento de Jesus de Lisboa», constituindo 

actualmente esta livraria o principal fundo de livros antigos da 

Biblioteca da Academia das Ciências. Aí se encontram, por 

exemplo, os seguintes: Philosophia uetus et noua (Veneza, 1704, de 

Du-Hamel, De figura telluris (Viena, 1743), de Frölich; 

Philosophia negativa, (Veneza, 1744), de Forti. Todas com o 

pertence: «Da livraria publica do Collegio de Évora da Companhia 

de Jesus». Ora, o Inventário, a que Sousa Farinha chama livraria da 

Universidade, ou livraria da comunidade, existe.Apesar de 

incompleto, esse inventário regista obras de Borelli, de 

Diemerbroeck, de Malpighi; 3 vols. In 4.º de Descartes, a vols. in 

fol. de Gassendo, 2 vols. in 8.º e 5 vols. in fol. De Wolf. 
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f) Finalmente, acrescente-se meia dúzia de volumes, ainda existentes, 

desses mesmos autores. Um vol. de Newton, com a Optica na 

tradução latina de Samuel Clarcke e edição de 1740: «Applicado à 

Livraria do P. M.
e
 de Mathematica do Collegio de Évora»; está 

agora na Biblioteca Nacional de Lisboa, S.A.877 A. Dois volumes 

de Rohault com a Física, também na tradução latina de Clarcke e 

edição de 1740: «da livraria publica do Collegio de Jesu de 

Évora»; conservam-se na Biblioteca da Academia das Ciências de 

Lisboa, E344/54. Um volume de Descartes, com a Geometria, 

edição latina de Amesterdão 1683:«Da Livraria do Mestre de 

Mathematica do Collegio de Évora»; está agora na BAC de Lisboa, 

E326/17. Mais dois volumes de Descartes com as obras filosóficas, 

editadas em Amesterdão 1692 e 1698: «Applicado a Livraria dos 

PP. Mestres do Curso do cubículo tercyro principiando do Rettrete. 

Collegio de Évora»; estão na BN de Lisboa, S.A. 441/442 V”
75

. 

 

 

Este precioso testemunho de Pereira Gomes permite-nos imaginar quão grandiosa deveria ser 

a biblioteca da Universidade de Évora e, simultaneamente, ver como o relato de Sousa 

Farinha não passava de uma tosca descrição. 

 

A Universidade de Évora, baluarte do ensino e do saber, foi encerrada por decisão do 

Marquês de Pombal. O insigne ministro do rei D. José I perseguia sem tréguas os Jesuítas, 

considerando-os os grandes responsáveis pela estagnação da mentalidade no nosso país. Em 

boa verdade, se o ensino jazia nas mãos dos Jesuítas, a sua ausência gerou a ignorância e a 

inércia no ensino durante os anos subsequentes. A instrução em Portugal estivera durante 

longos anos sob a alçada dos Jesuítas e a sua expulsão desferiu um rude golpe no ensino. O 

Decreto que ordenou a sua expulsão determinava que todos os seus Colégios e 

estabelecimentos de ensino em Portugal, de norte a sul, nas Ilhas e no Ultramar fossem 

liminarmente encerrados. Esta arbitrária decisão incluiu também a Universidade de Évora, 

porquanto o seu ensino estava sob a égide desta Ordem Religiosa. 

 

A sua extinção ocorreu em circunstâncias de grande violência. A 8 de fevereiro de 1759, pela 

calada da noite, a Cavalaria acercou-se das instalações onde funcionava o Colégio, a 

Universidade e o Seminário. 

 

                                                
75 Ibid., pp. 49-51. 
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Por ordens régias, os Jesuítas foram presos e expressamente proibidos de contactarem com 

alguém do exterior. Na senda deste inusitado acontecimento, todas as atividades académicas 

terminaram. 

 

Rapidamente se propagou a notícia pela cidade de Évora, levando a tumultos populares que se 

insurgiram em prol dos religiosos. A insurreição popular ganhou tais contornos que se chegou 

a recear que ocorresse uma revolução, pois as gentes chegaram a empunhar armas. Os ânimos 

exaltados acabaram, por fim, por se apaziguar. 

 

Nos meses seguintes, longos e intermináveis, os Jesuítas padeceram enclausurados no 

edifício. Porém, a 11 de setembro, durante a noite, os sessenta e nove religiosos, deixaram a 

Universidade, sendo transportados em 35 carruagens, sob escolta da tropa. Qual criminosos, 

partiram para o exílio, pois em Portugal não lhes era permitido permanecer
76

. 

 

Deste modo abrupto, terminou a Universidade de Évora, instituição que durante duzentos 

anos simbolizara a cultura e o saber. O Marquês de Pombal cortara cerce com os Jesuítas, sem 

avaliar as sequelas irremediáveis do seu desaparecimento no ensino.  

 

O acervo existente na Biblioteca Nacional de Lisboa possui a relação dos alunos que 

frequentavam a Universidade de Évora no início do séc. XVII. Esse documento indica que a 

generalidade dos alunos aí matriculados eram oriundos de localidades a sul do Tejo
77

. 

 

Na Biblioteca de Évora há um exemplar análogo; Gabriel Pereira estudou-o e concluiu 

igualmente que os alunos registados na Universidade de Évora provinham, na sua quase 

totalidade, de localidades situadas a sul do Tejo
78

. 

 

É legítimo, por conseguinte, concluir que uma das razões que estará na origem da fundação da 

Universidade de Évora terá sido a extrema dificuldade que os estudantes do Alentejo e 

Algarve tinham para se deslocarem para Coimbra. Facilmente se compreende que ela fosse 

frequentada quase exclusivamente por alunos naturais de povoações a sul do Tejo e que, uma 

                                                
76 RODRIGUES, Francisco (1931). ob. cit., Tomo IV, vol. 1, Porto, pp. 383-384. 
77 Biblioteca Nacional, Fundo Geral, Códice 368; a este respeito consultar também as Actas do I Congresso 

Nacional de Filosofia in  Revista Portuguesa de Filosofia, Tomo XI, vol. II. Braga, 1955, p. 583. 
78 PEREIRA, Gabriel (1951). “Universidade de Évora” in Estudos Eborenses, vol. III. Évora, Ed. Nazareth, p. 

85. 
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vez abolida por ordem do Marquês de Pombal, os seus estudantes tenham procurado outras 

ocupações, segundo reza um testemunho da época: “a maior parte (dos estudantes) se 

deixaram de estudos, buscando outros empregos e modos de viver”
79

. 

 

2.1.3. D. Frei Manuel do Cenáculo e o Ensino no Colégio do Espírito Santo 

 

Dom Frei Manuel do Cenáculo Villas Boas nasceu em Lisboa, em 1724. Provinha de gente 

humilde e como tantos outros seus contemporâneos encontrou na Igreja o ensejo de servir a 

sociedade. De simples padre da Terceira Ordem de S. Francisco passou a Bispo de Beja, 

tendo chegado a colaborar ativamente nas Reformas Pombalinas. O seu percurso de vida 

pautou-se sempre pela fé, racionalidade e por uma verdadeira paixão pelo ensino e saber. 

 

O seu pendor para as letras, deixou indelevelmente o seu nome associado ao Colégio do 

Espírito Santo. Em 1803, é empossado Arcebispo da cidade de Évora; nesta qualidade, funda 

a Biblioteca Pública, ainda hoje verdadeiro baluarte do saber, tendo ainda dinamizado os 

estudos que se faziam no Colégio. 

 

A expulsão dos Jesuítas, em 1759, aboliu a Universidade de Évora, instituição que contava já 

com duzentos anos de existência. A breve trecho foi reaberta para receber novamente 

estudantes. Durante o governo do Marquês de Pombal aí se ministraram aulas de Latim, 

Retórica, Grego e Filosofia, sendo os ordenados dos professores régios custeados pelo Estado. 

Os Estudos Menores continuavam a existir em Évora, permitindo aos estudantes aceder ao 

ensino superior em Coimbra. Este ensino iniciou em 1760 e prolongou-se até 1776, contando 

com a entusiasta adesão das populações que afluíam em grande número às aulas, cumprindo 

as intenções da reforma pombalina no que respeita ao rigor científico e pedagógico
80

. 

 

As Aulas, também chamadas Classes, eram duas de Latim e uma para as restantes, Retórica, 

Grego e Filosofia. Devido à expulsão dos Jesuítas não havia praticamente professores que 

estivessem devidamente habilitados para lecionar. Por este motivo, durante o governo 

pombalino, tornou-se imperioso recorrer a mestres estrangeiros. Estes professores viriam a 

ensinar nos estabelecimentos mais conceituados como o Colégio dos Nobres e a Universidade 

                                                
79 Revista de História, Lisboa, 1921, vol. X, p. 29. 
80 VAZ, Francisco (1996-1997). “A cidade de Évora na vida e obra de Bento Farinha” in Revista A cidade de 

Évora, Évora, Câmara Municipal, pp. 447-492. 
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de Coimbra, mas igualmente nas escolas de Estudos Menores. A título de exemplo, refira-se a 

Aula de Grego que no Colégio do Espírito Santo foi atribuída a João Goth, professor de 

origem irlandesa. Outros nomes emblemáticos estiveram nesta época associados ao Colégio, 

nomeadamente o do poeta satírico Nicolau Tolentino que teve sob a sua responsabilidade a 

Aula de Retórica e Poética, entre 1766 e 1768. 

 

Os ventos de mudança fizeram-se sentir também na adoção de novos métodos de ensino, 

como afirma Bento Farinha.  

 

Na sua obra História Literária da Cidade de Évora alude ao facto de se ter começado a 

ensinar o ensino científico dos filósofos modernos: 

 

“No ano de 1764 com licença de Sua Majestade abri eu Aula de 

Filosofia no mesmo Pátio, e tendo 22 discípulos lhes ensinei a lógica de 

Verney; a Metafísica de Genuense a Geometria de Euclídes, e a Fisíca 

de Muschenbroek e S’Gravezande, conforme as ordens que tinha para o 

governo desta Aula, com isto gastei três anos, no primeiro defenderam 

quatro estudantes as suas Conclusões impressas, de toda a Lógica e 

outros quatro de toda a Metafísica”
81

. 

 

A comunidade eborense anuiu aos novos professores de forma notória. Segundo Bento 

Farinha durante doze anos houve 200 alunos que concluíram os estudos de Filosofia e nas 

outras disciplinas mais de 1000. O bom funcionamento do Colégio do Espírito Santo foi 

reconhecido pelo governo pombalino, dado que em 1774 foi escolhido para se efetuarem os 

exames que permitiriam escolher os candidatos a professores régios. A esta prova foram 

submetidos 150 candidatos, tendo muitos deles ficado providos como professores régios em 

diversas localidades do país. 

 

No final do governo pombalino, o Colégio foi doado pelo rei D. José I aos frades da Terceira 

Ordem de S. Francisco. Esta doação deve-se em larga medida a Frei Manuel do Cenáculo, na 

época Presidente da Real Mesa Censória, muito ligado aos franciscanos, pois tinha sido seu 

Provincial. No seu diário refere ter sido ele o responsável por esta magnânima doação régia 

                                                
81 FARINHA, Bento José (1885). História Literária da Cidade de Évora, Lisboa, Of. Filippa da Silva e 

Azevedo,  p. 315. 
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para os frades terceiros: “… fui à igreja do Colégio do Espírito Santo que impetrei ao Senhor 

Rei D. José I para a Província da minha Ordem”
82

. 

 

Depreende-se nas entrelinhas da correspondência e do diário de Frei Manuel do Cenáculo que 

ficou surpreendido com a expulsão dos Jesuítas, mas que compreende as razões que subjazem 

a esta medida drástica. 

 

A Companhia de Jesus monopolizava o comércio brasileiro, constituindo um sério entrave à 

política regalista e centralista do Marquês de Pombal. Apesar de estar ciente destes motivos, 

não se denota na sua obra uma particular aversão aos Jesuítas, contrariamente a muitos dos 

seus contemporâneos que não perdem a oportunidade de denegrir a Companhia de Jesus. 

 

Frei Manuel do Cenáculo fora incumbido da tarefa de ensinar o Princípe da Beira; depreende-

se da orientação destes estudos um certo pendor anti-jesuítico. Esta função de suma 

importância foi exercida segundo os ditames do governo pombalino. Cenáculo privilegiou o 

ensino da História como exemplo ideal a seguir para a governação, consentâneo com o ideal 

romano de História como mestre de vida. Por este prisma os duzentos anos do domínio 

jesuítico são ligados à perda de independência, sendo a idade áurea da Nação associada à 

época em que Cenáculo vivia, caracterizada pela recuperação da glória e dos feitos dos 

portugueses. 

 

Na qualidade de Presidente da Mesa Censória participou com afinco nas reformas 

pedagógicas pombalinas. Contudo, o cerne das suas preocupações centrava-se na formação do 

herdeiro da coroa, função que exercia com o maior desvelo. 

 

A vida de Frei Manuel do Cenáculo está intimamente ligada aos destinos do Colégio do 

Espírito Santo. Graças à sua intervenção, obteve a doação régia do Colégio pelos frades 

terceiros, Ordem Religiosa a que outrora presidira. No ano de 1776, nomeou-se  Frei Vicente 

Salgado como Reitor do Colégio. Esta escolha indicia a importância que se queria dar ao 

Colégio, pois Frei Vicente Salgado foi um dos mais insignes eruditos do seu tempo e em 

tempos fora também discípulo do próprio Cenáculo, em Coimbra. A sua obra é vasta e de 

                                                
82 Biblioteca Pública d’Évora (Códice CXXIX / 1 - 21, Diário  (1794 – 1812) fl. 10. 
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reconhecido mérito, com primazia para estudos da arqueologia e antiguidades. Entre o imenso 

espólio que nos legou, destacam-se as Memórias Eclesiásticas do Reino do Algarve.  

 

A vinda dos franciscanos cortou cerce com a presença dos professores seculares e uma nova 

fase na vida do Colégio tem início. No dealbar deste novo período houve dificuldade em 

assegurar economicamente o prosseguimento das aulas devido à ausência das antigas rendas 

de casa no tempo dos Jesuítas e à falta de dinheiro da Ordem Terceira para custear o trabalho 

dos professores. Uma das rendas mais elevadas que o Colégio tinha aquando da presença dos 

Jesuítas, era o pagamento de 30 moios de trigo e dez de cevada, o equivalente a 2.880.000 réis 

pagos anualmente pela Mitra da Cidade e que foi transferida para o Colégio dos Nobres no 

tempo de Pombal
83

. 

 

Esta falta de rendimentos foi parcialmente ultrapassada com a atribuição aos frades dos 

ordenados dos professores. A grossa maquia de 1.780.000 réis anuais foi avidamente 

disputada pelos Frades da Ordem Terceira que tudo fizeram para os obter, segundo afirma 

Bento Farinha. 

 

O Governo de D. Maria I veio, finalmente, apaziguar os ânimos contra os religiosos que tanto 

tinham azedado durante o governo do Marquês de Pombal. Em 1779, a soberana entregou às 

corporações religiosas a grande maioria das cadeiras de Estudos Menores, não obstante se 

tenha procedido a uma diminuição significativa dos ordenados dos professores. A título de 

exemplo, para que melhor se abalize o carácter economicista desta medida, refira-se que um 

professor régio de Filosofia no tempo de Pombal auferia anualmente 450.000 réis, tendo sido 

substituído por um frade que ensinava no seu convento, passando o Estado apagar a módica 

quantia de 70.000 réis, sendo 20.000 para o frade e 50 000 para o convento. Esta disparidade 

revela-se francamente favorável para o Estado, que se libertava significativamente do elevado 

encargo de custear os ordenados dos professores seculares. 

 

Da leitura da correspondência entre Frei Vicente Salgado e Frei Manuel do Cenáculo 

depreende-se que o ensino no Colégio do Espírito Santo se manteve, não obstante travassem 

uma séria luta devido à falta de mestres e de rendimentos. Porém, Frei Vicente Salgado não 

esteve muito tempo a encabeçar os destinos do Colégio. As nove cartas que endereçou a 
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Cenáculo abrangem um breve período que medeia entre 2 de setembro de 1776 e 18 de 

setembro de 1779. O teor era invariavelmente o mesmo, dando interessantes notícias sobre o 

andamento dos estudos. Na primeira, alude à premente necessidade de proceder a 

empréstimos e noutra carta refere a dificuldade em encontrar professor para lecionar a Aula 

de Grego. Todavia, crê-se que o Colégio terá garantido durante algum tempo as aulas de 

Latim, Retórica, Filosofia e Grego. Em 1777, os estudos no Colégio passaram a ser iguais aos 

da sua casa de origem – o Convento de Nossa Senhora de Jesus, por conseguinte destinados 

somente a formar eclesiásticos. Em dezembro desse mesmo ano, o Provincial da Ordem 

mudava-se para Évora e o Colégio do Espírito Santo recebeu a visita do Rei e da Família 

Real, que estava de passagem para o Paço de Vila Viçosa
84

. 

 

No período que medeia entre 1777 e 1790 o ensino no Colégio pautava-se pelos princípios 

determinados por D. Manuel do Cenáculo quando conseguiu alvará régio de aprovação do 

plano para os estudos da Terceira Ordem, em 1769.   

 

O plano de estudos de Cenáculo enquadrava-se no espírito reformador pombalino que incidia 

também sobre o ensino dos regulares
85

. 

 

O carácter inovador da Reforma de Cenáculo espelha-se nas orientações pedagógicas que 

deixou escritas. As cadeiras passavam a ser: Retórica, Grego, Hebraico, Árabe, Filosofia, 

Moral, Teologia Moral, Cânones, História Eclesiástica, Religião Revelada e Escritura 

Sagrada. Esta resenha de matérias indicia a preocupação de incutir ao ensino uma feição 

filológica e igualmente humanista. No que respeita ao método escolhido, refira-se a 

recomendação de Cenáculo para o ensino filosófico:  

 

“O Professor de Filosofia ensinará a História, e Lógica de Verney: e os 

Princípios de Geometria e de Física pelo Padre Brixia. Ensinará 

Ontologia por Verney; e dará algumas lições de Pneumatologia por 

Genovesi. No terceiro ano se fará o Estudo da Ética pelos ofícios de 

Cícero, e de Santo Ambrósio. Acabados estes de explicar, dará o 

Professor as Lições de Direito Natural por Burlamaqui”
86

.      

 

                                                
84 Biblioteca Pública em Évora, Códice CXXVIII – 1 / 2, fls. 43 – 57. 
85 VAZ, Francisco (2002). Instrução e Economia. As ideias económicas no Discurso da Ilustração Portuguesa. 

Lisboa,  Ed. Colibri, pp. 320 – 323. 
86 Ibid., p. 28. 
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Frei Manuel do Cenáculo elaborou um catálogo dos livros cujo estudo se deveria privilegiar e 

que dirigiu aos mestres. De forma meticulosa, nele se enunciam as obras e leituras que devem 

ser utilizadas nas aulas; referem-se, em estudo concomitante com os clássicos e humanistas, 

como Erasmo e Luís Vives, os Doutores da Igreja e autores modernos, como Genovesi, 

Verney, Locke, Mallebranche, Musschenbroek, S’ Gravesande, Muratori, Heinécio Pufendor, 

Burlamaqui, entre uma vasta plêiade de autores
87

. 

 

As alterações pedagógicas do governo de D. Maria I afetaram os Estudos Menores, mas 

deixaram igualmente sequelas no ensino eclesiástico. Em 1790, um alvará régio eliminou os 

estudos criados por D. Manuel do Cenáculo, passando o ensino a desenrolar-se segundo 

novos princípios
88

. 

 

A chegada de Frei Manuel do Cenáculo a Évora dá início a uma nova fase no ensino no 

Colégio. Cenáculo chegou em finais de 1803 e no princípio do ano letivo seguinte, a 19 de 

Novembro de 1804, presidiu à abertura solene do ano académico. Esta cerimónia prolongou-

se dois dias, sendo repleta de um protocolo que ilustra a importância dada ao Colégio; os 

professores efetuavam um juramento feito sobre os Santos Evangelhos e as orações 

académicas eram feitas perante um vasto público que se aglomerava, ávido de assistir a este 

ritual. A sala dos Atos, local ainda existente atualmente, estava ricamente adornada para a 

ocasião. Cenáculo descreve detalhadamente a cerimónia e do seu relato depreende-se que o 

ensino no Colégio se destinava primordialmente à formação dos futuros eclesiásticos. O 

programa de estudos era constituído pela Teologia (Dogmática e Escritura Sagrada), História 

Eclesiástica, Gramática Latina, Filosofia, Música e Geografia. A introdução desta última 

cadeira foi uma inovação, tendo o seu magistério ficado a cargo de um secular, Francisco 

Oliveira. 

 

Nessa sessão inaugural, Francisco Oliveira tece rasgados elogios a Frei Manuel do Cenáculo, 

enquanto precursor do ensino científico no Colégio. A leitura da sua preleção constitui um 

precioso legado que nos permite ter uma noção sobre a forma como era vista a Geografia na 

época e o ensino científico em geral. Enceta a sua intervenção com uma citação de Cícero: 

                                                
87 Biblioteca Pública de Évora, Códice CXXVIII / 2-5, fls. 214 – 220. 
88 Biblioteca da Academia das Ciências, manuscrito 348, fl. 110. 
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“Que maior, ou que mais importante serviço podemos fazer à República, do que se 

ensinarmos e instruirmos a mocidade?”
89

  

 

Para além do panegírico feito a Cenáculo, alude a mitos existentes até à data e que 

constituíam erros grosseiros que a Geografia esclareceu; a título de exemplo, refira-se a 

negação das antípodas, a crença na existência de uma zona tórrida inabitável, princípios que 

resultavam da falta de conhecimento geográfico. O estudo desta área do saber revelava-se, por 

conseguinte, de suma importância para os empregos da Igreja e do Estado. 

 

Um outro vulto desta plêiade notável de Mestres, foi o bibliófilo eborense António Baptista 

Sequeira Pacamelo que iniciou a sua atividade como professor em 1804, tendo sido escolhido 

por Cenáculo para ensinar a cadeira de História Eclesiástica. 

 

Era cónego da Sé e manteve-se nesse cargo até aos últimos dias da sua vida. Como um 

verdadeiro mecenas doou, através do seu testamento em 1824, à Biblioteca Pública de Évora, 

o espólio da sua livraria que ascendia a 1500 exemplares e um fundo de 600.000 réis para 

com os juros custear os salários dos professores
90

. 

 

Não obstante o elenco das disciplinas não ter sofrido uma alteração substancial, verifica-se 

que a influência de Frei Manuel do Cenáculo imprimiu um cunho científico ao Programa de 

estudos, inexistente até à data. 

 

Todavia, o início do séc. XIX não auspiciava melhorias, nem preocupação com projetos de 

carácter pedagógico, sendo estas questões consideradas de somenos importância, face à 

instabilidade política que se avizinhava. Por toda a Europa se sentia o flagelo das invasões 

napoleónicas, os governos soçobravam e Portugal não constituía exceção. 

 

O nosso país foi invadido pelas tropas francesas e Évora foi saqueada, com particular 

incidência os conventos e casas religiosas, entre as quais o Colégio do Espírito Santo. Os 

soldados pilharam o dinheiro que estava nas celas dos frades e as imagens da igreja. Frei 

                                                
89 Biblioteca Pública de Évora, Códice 42, n.º 14, fl. 1. 
90 ESPANCA, Túlio: “Subsídios para a História da Biblioteca Pública de Évora” (1804-1950) in Revista Cidade 
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António de Santa Rosa, Mestre do Estabelecimento, descreve em pormenor este momento 

atribulado na sua obra Évora Lastimosa
91

.  

 

Em 1814, falece D. Manuel do Cenáculo, cujo túmulo se encontra ainda hoje na Sacristia da 

Igreja do Espírito Santo, em Évora. O Colégio do Espírito Santo continuou a cargo dos 

franciscanos até 1834, ano em que foram abolidas as Ordens Religiosas masculinas e os bens 

reverteram em prol do Estado. 

 

Assistiu-se nessa época, ao fim de séculos de ensino religioso e ao nascer de um ensino que se 

pretendia laico e que satisfizesse os interesses de uma burguesia ávida de se ilustrar. Neste 

âmbito, surgiram as reformas do ensino de Passos Manuel, entre 1836 e 1837, com particular 

destaque para a criação de Liceus nas capitais das províncias. 

 

Em Évora, o Colégio do Espírito Santo foi escolhido para aí se instalar o liceu, sendo 

inaugurado a 18 de novembro de 1841. Doravante, o Liceu adotaria a máxima que ainda hoje 

se vislumbra na porta de entrada do claustro principal: “Ille vos docebit omnia”, em 

homenagem ao patrono da casa. 

 

Esta divisa latina foi retirada do Evangelho de S. João e alude ao Espírito Santo, o Paráclito: 

“Ele vos ensinará todas as coisas”. 

 

Frei Manuel do Cenáculo nutria profundo apreço pelo Colégio do Espírito Santo, razão pela 

qual terá escolhido por vontade testamentária, ser esse o local onde desejava ser sepultado. 

 

Numa conjuntura política adversa, Frei Manuel do Cenáculo distinguiu-se pela adequada 

instrução que proporcionou aos eclesiásticos, mas principalmente pela fundação de uma 

Biblioteca Museu constituída pelas suas inestimáveis coleções de livros, produtos naturais e 

antiguidades que foi inaugurada em 1805 para auxiliar os cidadãos de Évora e, muito em 

particular, os estudantes e professores. O papel que desempenhou como mentor do 

conhecimento científico no Colégio do Espírito Santo, permitiram-lhe perpetuar o seu nome 

ao longo dos tempos, ficando indelevelmente ligado aos destinos deste estabelecimento de 

ensino. 

                                                
91 SILVA, José Joaquim da. Évora Lastimosa (1809 – 1814), vol. II. Lisboa, Oficina de Rodrigues Neves, p. 150. 
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2.2. Implementação e desenvolvimento 

 

A conjuntura política de oitocentos, se bem que extremamente conturbada, não descurou um 

setor vital da sociedade portuguesa, o ensino. 

 

Emergia, nesta época, uma nova classe social, a Burguesia, dotada de considerável pujança 

económica e ávida de se ilustrar, podendo ombrear com os nobres que desde sempre cobiçara. 

Os liceus vêm assim satisfazer este anseio, sendo especificamente criados para a formação 

dos mancebos burgueses. Passos Manuel, em 1836, cria os liceus em Portugal, em cada 

capital de distrito. Se bem que a legislação previsse a criação destes estabelecimentos de 

ensino secundário, a sua efetiva implementação revelou-se algo tardia em muitas capitais de 

distrito. 

 

O Liceu Nacional de Évora foi instalado nas instalações da Universidade de Évora, a 14 de 

outubro de 1841. Era um edifício imponente que durante séculos esteve na posse dos Jesuítas. 

Apesar do local ser magnífico, tinha o liceu de partilhar este espaço com a Casa Pia e outras 

entidades oficiais. O convívio nunca foi pacífico, sobretudo com a Casa Pia, sendo as 

quezílias frequentes. O Administrador Geral do Distrito, José das Neves Barbosa, em nome da 

Rainha D. Maria II, entregou-o à responsabilidade de três professores, João Luís de Sousa 

Falcão, Reitor e professor de Gramática e Língua Latina; Joaquim Heliodoro da Cunha 

Rivara, professor de Ideologia, Gramática Geral e Lógica e ainda a João Gonçalves Fino, 

Secretário e professor de Oratória, Poética e Literatura Clássica, sobretudo a Portuguesa. 
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                          2. 1.  Universidade de Évora (primeiras instalações do Liceu). 

                          Fonte: Arquivo da Biblioteca do Liceu André de Gouveia. 
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           2. 2. Sala dos Actos antes do restauro. 

           Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 

 

 

 

 



 

182 

 

.  

 

                               2. 3.  Pórtico de entrada dos Claustros anterior a 1895. 

                              Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 
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. 

 
 
                       2. 4.  Interior da Universidade de Évora antes do restauro. 

                      Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 
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.O Auto de instalação foi lavrado pelo primeiro oficial de secretaria, João Rafael Pinhão a 16 

de outubro desse ano.  

 

“Auto de instalação do Conselho do Liceo Nacional desta cidade d’Évora = 
Anno do Nascimento de Nossos Senhor Jesus Christo de mil oitocentos e 

quarenta e hum aos quatorze de Outubro nesta cidade d’Évora, no Collegio do 

Espírito Santo, antiga Universidade desta mesma Cidade, sendo ahi presente em 
huma das Sallas do dito Edifício o Excellentissimo Senhor Administrador Geral 

do Distrito José das Neves Barbosa, comperecerão e forão também presentes os 

Professores do Liceo Nacional da dita Cidade a saber de Gramática e Língua 

Latina João Luís de Sousa Falcão; de Ideologia, Gramática Geral e Lógica 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara; e de Oratória, Poética e Literatura 

Clássica, especialmente a Portuguesa João Gonçalves Fino: o mesmo 

Excellentissimo Administrador Geral em vista do disposto na Provisão que lhe 
foi expedida aos onze d’Agosto próximo passado pelo Conselho Geral Director 

do Ensino Primário e Secundário, houve por instalado o Conselho do referido 

Liceo para os effeitos consignados no Art.º 63 do Decreto de 17 de Novembro 
de mil oito cento trinta e seis do que para constar mandou lavrar o presente 

Auto que assignou com os mencionados Professores, E eu João Rafael Pinhão, 

Primeiro Official da Secretaria, servindo de Secretario que o fez escrever e 

assigno João Rafael Pinhão. 
 

Barbosa = João Luís de Sousa Falcão = Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara = 

João Gonçalves Fino, Secretario do Liceo o registei. 
Évora 16 de Outubro de 1841 

 João Gonçalves Fino”
92

 

 

A 18 de outubro, as aulas começaram a funcionar com um escasso número de dezasseis 

alunos, segundo consta da Ata da primeira sessão do Conselho Escolar que decorreu nesse 

mesmo dia dezoito. Ao longo dos tempos, a população estudantil aumentou 

significativamente, constituindo o liceu de Évora um forte pólo de atração para quem queria 

seguir os estudos liceais no Alentejo. Ao liceu afluíam gentes provindas de terras 

circunvizinhas que jamais estudariam se este estabelecimento não existisse. 

 

Na referida ata de 18 de outubro vislumbrava-se o pendor pedagógico que iria presidir aos 

destinos do Liceu:  

“No dia dezoito do mes d’outubro, na Casa do Conselho do Liceo Nacional da 

Cidade d’Évora, sendo ahi presentes o Reitor do mesmo Liceo, João Luís de 

Sousa Falcão, Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, e João Gonçalves Fino, 
todos os Professores do mesmo Liceo, se deliberou o seguinte = 1.º se desse 

parte ao Conselho Geral Director de Instrucção Primaria e Secundária de haver 

                                                
92 GROMICHO, António (1940). “O Liceu de André de Gouveia”, Liceus de Portugal, n.º 14, Boletim da Acção 

Educativa do Ensino Liceal, A.A.Riley da Mota. Lisboa, Imprensa Médica,  pp. 1150 – 1151. 
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sido instalado o mesmo Liceo, de se terem immediatamente aberto as 

matriculas, e dado principio às aulas n’este mesmo dia 18. 

2.º Se representasse ao mesmo Conselho a necessidade de nomear um 
Continuo, que abrisse e fechasse as aulas, tratasse do asseio e limpeza das 

mesmas, apontasse as faltas aos Estudantes, e se prontificasse para o serviço, 

que a bem do estabelecimento lhe fosse ordenado, pedindo sobre isto as 

providencias necessárias.  
3.º Nenhum Estudante fosse admitido á matricula da 3ª e 10ª Cadeira, sem 

prévio exame das Disciplinas da 1.ª, e que se desse parte d’esta resolução ao 

Conselho Geral Director, pedindo sobre isto o voto do mesmo Conselho. 
4.º Se auctorizasse o Reitor do Liceo para pedir ao Contador da Fazenda 

do districto a quantia de trinta e cinco mil quatro centos e quarenta reis para as 

despesas de arranjos necessárias no Estabelecimento, conforme o Orçamento 

appresentado. E eu João Gonçalves Fino, Secretario do Conselho a escrevi e 
assignei como Professor 

João Luís de Sousa Falcão 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara    
            João Gonçalves Fino”

93
. 

 

 

 

O pedido de ter um contínuo é prontamente satisfeito em 22 de novembro, a ata alude a esta 

questão: 

“Sessão do Conselho do Liceo Nacional d’Évora 

 

No dia 22 de Novembro na Salla das Sessoens do Conselho do Liceu 
Nacional desta Cidade, sendo ahi presentes o Reitor do mesmo Liceo João Luís 

de Sousa Falcão, e os Professores Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara e João 

Gonçalves Fino foi lida e approvada a Acta da Secção antecedente, e se 
deliberou o seguinte: 

Se nomeasse o Guarda p
a 

o Estabelecimento, seg.
 do

 foi ensinado pelo 

Conselho Geral Director no seo officio de 10 do corrente; e por unanimidade de 

votos foi escolhido p.
 a 

aquelle lugar o Cidadão António Maria de Vargas, e que 
o mesmo Reitor lhe passasse o respectivo titulo, ou Nomeação. E eu João 

Gonçalves Fino, Secretario do Conselho o escrevi e assignei 

João Luiz de Sousa Falcão 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

João Gonçalves Fino”
94

. 

 

Inicialmente, o liceu ocupou o rés-do-chão do imponente claustro da Universidade, instalação 

que se manteve incólume até 1932, data em que se apropriou de parte do primeiro andar, 

ocupado até então pela Direção de Finanças. 

 

                                                
93 Livro de Actas do Liceu de Évora (1841-1850); as páginas iniciais não se encontram numeradas. 
94 Ibid., p. 1v e 2. 
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Depreende-se desta Ata que o liceu iniciou os seus trabalhos somente com 3 professores e 1 

oficial de Secretaria, sendo lecionadas apenas algumas cadeiras, 1ª, 3ª e 10ª, contrariamente à 

extensa relação de matérias previstas no Decreto de 17 de novembro de 1836. 

 

Não obstante o importantíssimo papel que exerceu no seio da comunidade eborense, durante 

longos anos o seu ensino enfermou de um problema que causava uma certa relutância a quem 

queria prosseguir estudos, pois as disciplinas eram iminentemente de carácter literário. Numa 

terra predominantemente rural, era forçoso introduzir áreas de saber mais prático, facto que 

veio a ocorrer, numa fase posterior. Só em 1843 principiou o ensino de História, Cronologia e 

Geografia; a cadeira de Aritmética e Geometria e as primeiras noções de Álgebra só foi 

provida em 1848 por Adriano José Lopes. 

 

2.2.1. Os conflitos com a Casa Pia 

 

O Liceu estava instalado no edifício da extinta Universidade de Évora e tinha de o 

compartilhar com outras instituições, entre as quais figurava a Casa Pia. As quezílias entre 

ambas eram permanentes, tal como se depreende desta Ata, na qual se refere atos que 

beiravam o vandalismo, pois o Reitor queixa-se que o Administrador da Casa Pia mandou 

arrombar portas pertencentes a salas do liceu. Curiosamente, o professor Cunha Rivara 

discorda desta queixa feita pelos restantes colegas de profissão, o que comprova a desunião 

que imperava entre os docentes: 

 

“No dia 18 de Dezembro na Salla das Sessoens do Conselho do Lyceo desta 
Cidade, sendo ahi presentes o Reitor do Lyceo João Luís de Sousa Falcão, 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, e João Gonçalves Fino, todos Professores 

do mesmo Lyceo, foi lida e approvada a Acta da Sessão antecedente e se 

deliberou o seguinte: 
2.º Se representasse ao Ex.

 mo 
Administrador Geral do Districto contra o 

procedimento do Administrador da Casa Pia mandando arrombar, sem 

conhecimento deste Conselho algumas portas das Aulas deste Estabelecimento, 
e outro sim, se representasse contra a creação d’huma cad.

 ra
 de Musica n’este 

Lyceo, sem ser ouvido este Conselho; devendo dar-se parte ao Conselho Geral 

Director do q’a tal respeito se houvesse e remettendo-se-lhe por Copia a 
Representação feita ao Sr. Ex.

 mo
 Administrador Geral, e que n’este Conselho 

foi assignada sendo vencido o Professor Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

que votou contra esta Representação. E eu João Gonçalves Fino, Secretario do 

Conselho a escrevi. 
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João Luiz de Sousa Falcão 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

João Gonçalves Fino”
95

. 
 

 

A Casa Pia, em 1836, beneficiou de uma mercê concedida por D. Maria II, vindo a apoderar-

se de grande parte do espaço correspondente ao antigo Colégio do Espírito Santo, anexo à 

Universidade. 

 

O Conselho do Liceu de Évora refere a necessidade de se proceder a obras de restauro no 

Liceu que se encontra instalado no edifício da antiga Universidade de Évora e frisa a 

importância de se vedar a ligação existente com a Casa Pia, porque a partilha de espaços 

comuns culminava invariavelmente, em acesos conflitos: 

 

“Finalmente, Senhora, tem o Conselho a honra de dirigir a Vossa Magestade as 
devidas graças pela mercê de mandar pelo Ministerio dos Negócios do Reino 

fazer os necessários reparos no sumptuoso Edifício do Lyceo, antigas Escolas 

da Universidade, e Collegio dos Padres da Companhia seria ainda mais 
completa a mercê e não se arriscaria a ficar em parte inutilizados estes reparos 

se Vossa Magestade  fosse igualmente servida Mandar pela Repartição 

competente interceptar as communicaçoens com o restante do Collegio, hoje 

Casa Pia, pois enquanto as Escolas do Lyceo forem, como são, devassas pelos 
habitantes d’aquellas, não póde este Conselho tomar medida alguma effectiva 

para regular a policia e conservar o aceio e resguardo conveniente ao 

Estabelecimento.  
Deos Guarde a Vossa Magestade. Évora em Conselho do Lyceo em 18 

d’Agosto de 1842. 

João Luiz de Sousa Falcão 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

João Gonçalves Fino”
96

. 

 

2.2.2. O Hino do Liceu 

 

A existência do Liceu de Évora como instituição modelar do ensino secundário criara também 

um forte sentimento de pertença e de orgulho nos seus alunos. 

 

João de Deus, insigne escritor e pedagogo, visitou Évora e, em homenagem ao Liceu,  criou 

um hino cuja letra foi acompanhada por músico de João Sebastião Limpo Esquível: 

 

                                                
95 Livro de Actas do Liceu Nacional de Évora (1841 - 1850), pp. 2 - 2v. 
96 Ibid., p. 6v. 
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Letra do Sr. João de Deus 

Seja um céu, terra e mar, vale e serra! 

Tudo aroma, verdura e harmonia, 

Mas apague-se o sol que alumia 
Reinará só horror sobre a terra 

E a ciência é luz que irradia; 

Mal acesa enche a casa a candeia! 

Toda a sílaba entranha uma ideia 

Toda a ideia nossa alma alumia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Côro Côro 
Viva a luz! Deus é luz, luz é vida! 

Noite é morte! E a ciência é a luz! 
Aprendei gerações! Inda erguida 

Lá se ouve inda no Golgotha a cruz! 

Viva a luz! etc. 

  

E a ciência os mistérios não cala; 
Não falar cumpre aos mortos somente; 

Cumpre ao vivo exprimir o que sente; 

Bosque e fonte, ave e mar, tudo fala. 
 

 

Côro Côro 
Viva a luz! etc.  

 

 A criação deste hino foi noticiada num jornal local: 

 

“Hinos – Por ocasião das estadas nesta cidade do distinto bacharel formado em 

direito, João de Deus, foi por este Snr. Oferecido aos estudantes de Évora um 

hino, cuja música foi composta pelo Ill.
mo

Snr. Joaquim Sebastião Limpo 

Esquível. Pouco depois, foi-nos também oferecido outro pelo Ill.
mo

Snr. Manuel 
Martiniano Marrecas, Digníssimo lente do 2.º e 3.º anos de latim no liceu desta 

cidade. 

A profundidade da primeira poesia, o mimo da segunda, o gosto e beleza da 
música, revelam, nestas três composições, produtos de mão de mestre. 

Aproveitamos aqui a ocasião de tributar àqueles senhores os nossos sinceros e 

cordiais agradecimentos pela sua boa vontade de nos obsequiarem. 
Por falta de espaço não publicamos hoje os nossos hinos mas fá-lo-hemos nos 

números seguintes. 

 

Nota – Publicação feita em 15 de Outubro de 1861”
97

. 
 

 

Pouco mais tarde, num gesto igualmente de homenagem, o professor de Latim Manuel 

Martiniano Marrecas, elaborou um hino que dedicou ao Liceu:
98

 

 

 

 

 

                                                
97  Publicado no Scholastico Eborense, n.º 2, 15 de outubro de 1861. 
98 Ibid, n.º 5, 1 de dezembro de 1861. 
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Letra do Sr. M.M. Marrecas 

Nesta quadra da vida, tão leda, 

Nesta aurora dum belo porvir, 

Quem há que não sofra contente 
Quando quer da ciência fruir? 
 

É o saber que, dos lares paternos 

No sorrir da infância, inocentes, 

Vem roubar-vos à mãi carinhosa 

E votar-vos à pátria contentes. 

Côro Côro 

 

Nesta senda de espinhos e rosas 
Que não gosa e não sofre um 

estudante! 

     Sois alunos da casta Minerva, 
     Eia avante! Mancebos, avante! 

 

Nesta senda etc. 

Côro Côro 

É a ciência esse bem que só pode 

Uma nova existência apurar 

Um complexo de dotes e prendas 
Que a riqueza não pode outorgar. 

 

Quando à meta chegardes um dia 

Das fadigas que tendes sofrido, 

Como filhos que a pátria presais 

Tereis da pátria o prémio devido. 

Côro Côro 

Nesta senda etc. Nesta senda etc. 

 

2.2.3. A visita da Rainha D. Maria II a Évora 

 

No ano de 1843, a Rainha D. Maria II, acompanhada pelos príncipes, visita  Évora. 

Multiplicam-se os preparativos para receber condignamente a soberana: 

 

“No dia vinte e nove de Setembro de mil e oitocentos e quarenta e tres, em 

Conselho do Lyceo Nacional d’Evora o Reitor do m.
 mo

 Lyceo apresenta um 

officio do Ex.
 mo

 G.
 or

 Civil da mesma cid.
e
 do theor seguinte = Il.

mo
 Sr. Havendo 

recebido participação em Portaria do Ministério do Reino, de que Suas 
Magestades com os dois Princepes mais velhos tem destinado honrar esta 

Província com a Sua Presença, visitando-a no principio do próximo mes 

d’Outubro, apsim o participo a V. S.
a
 p.

a
 sua intelligencia e satisfação, e mais 

effeitos convenientes. Deos Guarde a V. S. Évora 15 de Setembro de 1843. O 

Conselheiro G.
or

 Civil, António M.
a
 Couceiro”

99
. 

 

 

Entre esses preparativos, procede-se a uma meticulosa escolha do vestuário, por em tudo se 

assemelharem aos trajes da Corte: 

 

“Il.
mo

 Sr. Reitor do Lyceo desta cidade. Em virtude deste officio o Conselho do 

Lyceo, deliberou sobre o modo como havia de receber Suas Magestades, e 

                                                
99 Livro de Actas do Liceu Nacional de Évora (1841-1850),  p. 16v. 
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resolveu, que os Professores reunidos em corporação, e vestidos á Corte, isto é, 

de çapatos, fivelas, méas de seda branca, calção de setim preto, collête, e 

gravata de seda branca, casaca preta, e capéo avassado com plumagem, os 
fopsem esperar á porta da Sé, e depois os acompanhapsem ate ao Palácio e os 

comprimentapsem: e que se Suas Magestades de dignapsem, visitar o 

Estabelecimento, como era de esperar, os Professores igualm.
e
 em corporação e 

vestidos da maneira declarada, os esperapsem a porta do m.
mo

 Estabelecimen.
to

, 
dirigindo-lhes o Reitor na occasião da entrada uma breve allocução”

100
. 

 

 

O Liceu e a Câmara, enquanto anfitriões da Rainha, organizam com toda a pompa e 

circunstância a cerimónia de receção. 

 

A Rainha D. Maria II manifesta a sua surpresa quando ao entrar na sala dos Atos da antiga 

Universidade se depara com a ausência dos quadros que de forma abusiva tinham sido 

retirados; perante este cenário ordena que se diligencie no sentido de resolver este problema 

logo que se chegue a Lisboa. 

 

Ao entrar na sala de aula de Geografia, o rei observa com interesse o material utilizado para o 

estudo da disciplina, bem como dois quadros que aí estão colocados, dos reis D. João III e D. 

Sebastião: 

“Suas Magestades entraram pela Igreja do Collegio, passaram á Secretaria do 
Governo Civil e desta ao Lyceo, descendo por uma escada interior. Uma 

famosa girândola de foguetes deu signal de Suas Magestades terem entrado no 

Lyceo. Os Professores em corporação à lembrança do Reitor lhes recitou o 
seguinte discurso. = Senhora. Os Professores do Lyceo Nacional d’Evora não 

sabem exprimir a Vopsa Magestade o jubilo que sentem com a Real Presença 

de Vopsa Magestade d’Elrei e dos Princepes, Seus Augustos Filhos. Os 

Professores do Lyceo estam certos, que esta real visita é um prospero agouro, 
de que as letras hão de receber no feliz reinado de Vopsa Magestade o 

mo
 

fomento que nos memoráveis tempos dos Snr.
s
 Reis D. João 3º e D. Jozé 1º = 

Sua Magestade a Rainha respondeu agradecendo. Visitando o estabelecimen.
 to

 
entrava primeiram.

te
 na sala gd.

e
 em outros tempos, dos Actos da antiga 

Universidade: El Rei lamentou o desarranjo em que se achava pela falta da 

bancada e quadro, que lhe tinham sido arrancados e levados p.
a
 Lisboa, e 

recommendou ao Ministro do Reino que os mandapse entregar p.
a
 serem 

collocados nos seus lugares: o Ministro recommendou ao Reitor lhe officiapse 

n’este sentido logo que tivepse chegado a Lisboa. 

Papsaram depois a aula de Geographia, Chronologia e Historia, onde El-Rei 
esteve examinando a Esféra, e Globos, que se achavam sobre uma mesa. 

Entraram ultimam.
te
 na sala do Conselho; nesta El Rei examinou, com attenção 

differentes quadro que nella se acham, principalm.
te
 o de El Rei D. João 3º e El 

Rei D. Sebastião”
101

. 

                                                
100 Ibid., p. 17 
101 Ibid., pp. 18 e 18v. 
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A visita da Rainha constitui o momento oportuno para a Câmara Municipal rogar à soberana 

que demita o ministério; o Governador Civil confronta os professores Rivara, Fino e Sousa, 

questionando-os sobre a sua opinião. Perante questão tão melindrosa, todos afirmam que o 

liceu se preocupa sobretudo com questões do foro literário, demarcando-se ostensivamente de 

diatribes políticas. 

 

O problema é apresentado ao Reitor e todos os docentes perante a Rainha, reafirmam-lhe o 

seu apoio incondicional face ao ministério: 

 

“[…] Esperando no Paço pelas ordens de Sua Magestade souberam que a 

Câmara Municipal desta cid.
de

  tinha entregado a Sua Magestade a Rainha uma 
representação, pedindo quisepse demittir o actual ministério. Na m.

ma
 occasião 

o G.
or

 Civil procurando o Professor Fino e encontrando os Professores Rivara, e 

Sousa, lhes dipse = se como membro d’uma corporação queriam representar a 
Sua Magestade um sentido opposto à representação da Câmara = Rivara 

respondeu = que os Professores do Lyceo formavam uma corporação meram.
te
 

litteraria, estranha a toda a politica. = 
O G.

or
 Civil, modificando a sua pergunta dipse = que não era necessário 

q’os Professores figurapsem na politica, o que perguntara era, se queriam 

representar a Sua Magestade houvepse por bem manter illesas as prerrogativas 

da Coroa.  
Os dous Professores Rivara e Sousa fizeram scientes do que se papsara 

ao Reitor, e Professor Fino, que se não achavam  presentes na occasião, do 

dialogo referido logo todos reunidos na Bibliotheca publica d’esta cid.
e
 

contigua ao Paço, por approvação de todos redigiram a seguinte representação 

que o Reitor  na presença de Suas Magestades na occasião do beijamão. = 

Senhora. O Conselho do Lyceo d’Evora posto que forma uma corporação 
puram.

te
 litteraria, nem seja órgão de opinião politica; com tudo na presente 

occasião, em que intempestivam.
te
 foi entregue a Vopsa, Magestade pela 

Câmara Municipal d’esta cid.
e
 um requerime.

to
 no qual se pede a demipsão do 

ministério de Vopsa Magestade, ousa vir à Augusta Presença de Vopsa 
Magestade manifestar-lhe que todos os Professores, que o formam, desejam 

sinceram.
te
 ver mantidas ilesas as prorrogativas da Coroa de Vopsa Magestade, 

que nos apseguram a conservação do throno, e da liberdade, e ao m.
mo

 tempo 
melhoramento do ensino e instrucção publica pelo projecto de lei apresentado 

pelo actual governo de Vopsa Magestade, e pendente de approvação das Cortes. 

 Évora 15 d’Outubro de 1843. João Luís de Sousa Falcão. R.
or
 ; 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara; João Gonçalves Fino; Antonio Bernardo 
de Souza. 

 Sua Magestade a Rainha dignou-se responder promettendo manter 

ilesas as prorrogativas da Coroa. 
Neste sentido resolveu o Conselho que a relação dos factos praticados pelos 

Professores d’Evora na occasião da vinda de Sua Magestade, a Sn.
ra
 D. Maria 2ª 

a esta cid.
e
 fopse lançada na Acta desta Sepsão p.

a
 em todo tempo constar o que 

se papsou. E eu António Bernardo de Souza, Professor, e Secretario do Lyceo 

apsim o fiz. 
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 João Luiz de Sousa Falcão 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

João Gonçalves Fino 
António Bernardo de Souza”

102
. 

 

 

2.3. Aspetos organizativos e curriculares 

 

2.3.1. O Plano Curricular 

 

Em 1841, ano inaugural do Liceu de Évora, os estudos confinaram-se a três cadeiras de cunho 

puramente literário; apenas em1843 começou o ensino da História, Cronologia e Geografia. A 

cadeira de Aritmética e Geometria e primeiras noções de Álgebra só foi provida em 1848, 

tendo ficado incumbido do seu magistério, Adriano José Lopes. 

 

Os relatórios do Conselho do Liceu enviados à Rainha D. Maria II, atribuem a pouca 

frequência deste estabelecimento ao ensino exclusivo de cadeiras literárias, sem qualquer 

aplicação à vida prática, desprovido de interesse numa região meramente rural que ansiava 

por conhecimentos mais utilitários para o seu quotidiano: 

 

 “A Província do Alentejo, especialmente agrícola, é uma das mais 

favorecidas nas recentes reformas políticas, a agricultura tem em geral 
prosperado muito, e por isso a mocidade abraça gostosamente a vida de 

Lavrador, que promete prontos emoluentos e foge amedrontada das Escolas, 

persuadida que as filosofias e retoricas nada aproveitam, antes muito 

empecem aquela profissão, na qual se contentam com uma mera praxe, 
ignorando até que haja ou o que seja a teoria, deslembrados que se fôssem 

aptos para ilustrarem a praxe com a teoria ganharia cento por um”
103

. 

 

A quase inexistência da instrução primária na região, aliada à tendência quase exclusivamente 

literária do ensino secundário, distante das necessidades agrícolas, comerciais e industriais da 

comunidade, explicam a reduzida frequência do Liceu. 

 

A Reforma de 1844 procura corrigir esta lacuna, acrescentando certas cadeiras utilitárias 

como as línguas francesa e inglesa e ainda para o Liceu de Évora, Economia Industrial e 

                                                
102 Ibid., pp. 18v, 19 e 19v. 
103GROMICHO, António (1941). “Cem anos de vida do Liceu de Évora” (1841-1941) in O Corvo, n.º 1,12ª 

série, 18 de outubro de 1941, pp. 36-37. 
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Escrituração. Estranhamente, a cadeira de Agricultura e Economia Rural é atribuída somente 

aos Liceus de Portalegre, Vila Real e Castelo Branco. 

 

No final do ano académico, era prática corrente informar as instâncias superiores sobre o 

decurso do trabalho efetuado. Este longo relatório foca aspetos de primordial importância, que 

expõem as chagas de uma sociedade e de um ensino em profunda mudança: 

 

“No dia desoito do mês d’Agosto, reunido o Reitor e mais Professores do Lyceo 

Nacional d’esta Cidade, foi lido e approvado o Relatório seguinte  
Senhora 

Concluiu o Lyceo Nacional d’Évora o primeiro anno lectivo depois da sua 

instalação, e pele primeira vez vai o Conselho do mesmo Lyceo perante Vossa 

Magestade pelo Conselho Geral Director do Ensino Primário e Secundário, com 
o dever de dar conta do estado de seus estudos […] Hoje em dia pouco, ou bem 

pouco proveito podem esperar em Portugal os que houverem de gasttar os 

preciosos annos da juventude nos bancos da Escola. 
Nós acabámos de passar / se já passámos por huma das mais completas 

transformaçoens sociaes, porque póde passar hum povo”
104

. 

 

O Conselho do Liceu de Évora frisa o desajustamento entre a formação quase exclusivamente 

literária e a realidade de um Alentejo predominantemente agrícola que clama por uma 

formação de cariz mais prático que satisfaça as suas verdadeiras necessidades. Por este 

motivo, sugere que se introduza o estudo da Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, 

Geografia e Desenho: 

 “Do presente governo e não passando as raias do que está constituído pelo 

Decreto de 17 de Janeiro de 1836 julga o Conselho que as Disciplinas d’huma 

mais pratica e mais geral utilidade são sem duvida as da 5.ª e 6.ª Cadeiras que 
comprehendendo as cousas d’Arithemetica, Álgebra, Geometria, Trigonometria 

e Desenho, e de Geographia, Cronologia e Historia, huma e outra ainda não 

providas neste Lyceo, e por isso supplica o Conselho a Vossa Magestade a 
graça d’as mandar prover. Da alta Sabedoria de Vossa Magestade espera o 

Conselho não só isto, mas tudo quanto for a bem da Publica instrucção”
105

. 

 

Afirma não compreender como é que a sociedade do Antigo Regime desaparecera, tendo 

surgido novas classes, com outros interesses e o sistema de ensino teimava em não 

corresponder a estes legítimos anseios. Alude ainda a eméritos pensadores franceses, Cousin e 

Guizot, que souberam criar escolas correspondentes aos desejos da Burguesia, classe social 

emergente: 

 

                                                
104 Livro de Actas do Liceu Nacional de Évora (1841-1850), p. 3v. 
105 Ibid., p. 5v. 
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“Se era conforme aos hábitos e interesses da Sociedade e do antigo regímen a 

exclusiva instrucção literaria, pois que os Ecclesiasticos, e os Bachareis 

formavão por assim dizer por si só a Nação inteligente e activa, não póde ser 
assim hoje, que aquellas duas classes se achão se não aniquilladas, 

transformadas, e em seo lugar surgem novas classes, que tem novos e mui 

diversos interesses. 

E quaes são os interesses que hoje mais cativão a attenção dos Governos e 
Povos livres? São interesses materiaes. E podemos por ventura, perguntará 

alguém, progredir os interesses materiaes sem a cultura intelectual? Não por 

certo, respondemos; mas a cultura intelectual d’hum Povo em tal caso deve ser 
differente d’a que se permitte a outro Povo, que não conhece outra norma de 

suas acçoens alem d’a que lhe dictão os seus Sacerdotes e os seus Magistrados. 

He verdade que nos não temos, nem poderemos todos ter com brevidade, como 

tem as Naçoens mais cultas, França, Holanda e Alemanha nas suas Províncias 
Escolas especiaes nos vários ramos d’agricultura, Artes; não temos, nem 

poderemos ter com brevidade cousas que se pareçam com as Escolas chamadas 

Burguesas na Bavaria ?? e em outras partes  da Alemanha, Escolas nas quaes se 
dá ao Povo huma instrucção superior à Eclesiástica, mas distincta da instrucção 

puramente literária, tal como a dos nossos Lyceos, a dos Collegios na França, e 

das Escolas scientificas / Gelekartes na Alemanha. 
De tal magnitude são os proveitos, que a instrucção popular tirou destas 

Escholas intermediarias que os dous grandes Filósofos, e Estadistas Cousin e 

Guizot os vão introduzindo na França; se não podêmos conseguir já o que na 

illustrada França agora começa a germinar, podemos ao menos encorporar nos 
Lyceos das Províncias algumas cadeiras d’instrucção inthermediaria 

verdadeiramente popular, que mais se conforma com as necessidades de cada 

huma d’ellas, ainda que para isso se sacrifique alguma das outras Cadeiras mais 
puramente literárias”

106
. 

 

Em pleno Alentejo, região iminentemente rural, era importante proporcionar um ensino de 

feição prática que correspondesse aos anseios dos alunos a quem um ensino livresco pouco 

dizia. 

 

No ano de 1843, em Agosto, o Conselho do Liceu de Évora regozija-se perante o significativo 

aumento do número de alunos e reitera a importância de se lecionarem cadeiras de índole 

prática que acompanhassem os progressos industriais e técnicos da época. 

 

No âmbito do cumprimento do previsto na lei de 1836, relembra a importância da frequência 

dos liceus para o exercício de cargos públicos: 

 

“Aos vinte e hum dias do mes de Agosto do anno de mil oito centos e 

quarenta e tres, na Sala do Conselho do Lyceo Nacional d’Evora estando 
reunidos o Reitor do m.

mo 
Lyceo, e os Professores, foi lido, e approvado o 

Relatório seguinte. 

                                                
106 Ibidem 
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        Senhora 

 Os Professores do Lyceo Nacional d’Evora, juntos em Conselho tem 

a honra de levar à presença de Vopsa Magestade, pelo Conselho Geral 
Director do Ensino Primário e Secundário a sua Carta annual, relativa ao 

próximo findo anno lectivo de 1842 para 1843. 

 1.º Em primeiro lugar, com a maior satisfação começam os 

Professores declarando que as Escholas do Lyceo foram mais frequentadas, e 
com mais aproveitam.

to
, n’este anno, do que no pretérito, como consta dos 

Mappas juntos a este Relatório. A causa do menor concurso de Estudantes no 

anno papsado não será difficil achar-se na então recente installação do Lyceo. 
E confia o Conselho que o numero dos Estudantes augmentará nos annos 

futuros se for approvado e sancionado o Projecto de Ley sobre a Instrucção 

Primaria e Secundaria, que na ultima sepsão das Câmaras Legislativas ficou 

pendente da discupsão dos Dignos Pares do Reino. Muito se gloriam os 
Professores de Évora de que algumas das novas disposições d’este Projecto 

condizem com o que acerca do melhoram.
 to

 dos Estudos Secundários elles 

haviam proposto no seu Relatório do anno papsado, e bem apsim como outras 
Reflexoens e Apontamentos que o Reitor do m.

 mo 
Lyceo remetteu 

posteriormente pela Secretaria d’Estado dos Negócios do Reino. 

 Porque, Senhora, os Professores d’Evora ainda estam, como no anno 
papsado estavam, persuadidos de que é melhoram.

 to 
no ensino a creação de 

cadeira de disciplinas industriaes e techicas; e que deve contribuir muito p.
 a 

a 

applicação dos alumnos, e por consequência, p.
a
 o derramento geral das luses, 

por huma parte a prompta applicação do premio, e do castigo por meio do 
julgamento deffinitivo em exames feito nos respectivos lyceos; e p.

or
 outra 

parte a exigência de habilitações escholares p.
a
 os que se destinarem ao 

exercício dos cargos públicos. 
 2.º A Portaria do Ministério do Reino de 12 de Janeiro do corrente 

anno, pela qual Vopsa Magestade foi servida mandar declarar que viu com 

satisfação o Relatório e Reflexoens acima mencionadas foi recebida com 
aquelle respeito que merecem as Ordens de Vopsa Magestade, e com singular 

agradecimento. 

 3.º Estiveram n’este anno em exercico as m.
mas

 cadeiras do papsado. E 

posto que foi provida a Cadeira de Geographia, Chronologia e Historia, como 
o foi quando já estava adiantado o anno lectivo, não se pode abrir curso d’ella, 

como tanto se desejava, e havia mister. Resta ainda, e é urgente prover a 

Cadeira de Geometria, e a das línguas Francesa e Inglesa”
107

. 
 

 

É recorrente encontrarmos nas Atas do Conselho do Liceu a preocupação de ajustar o ensino à 

realidade alentejana, predominantemente rural. Para tal, sugere-se a criação de uma Escola de 

Agronomia, a qual contribuiria para o progresso dos conhecimentos agrícolas, tão necessários 

às gentes daquela região. 

 

“Aos quatro dias do mês de Agosto de mil oitocentos e quarenta e seis, 
reunido o Conselho do Lyceo desta Cidade, presidido pelo seu Reitor e 

Comissario dos Estudos, neste Districto João Luis de Sousa Falcão […] 

7 – Lembrado este Conselho de que teve a honra de ponderar a V. M. no seu 

                                                
107 Livro de Actas do Liceu de Évora (1841-1850), pp. 11v. - 12.  
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relatorio do anno lectivo de 1841 a 1842, tem para si que o estabelecimento 

d’huma Escola agronomica nos suburbios desta Cidade, não só promoveria 

ainda a concorrencia no lyceu passarião dispensável aos que houvessem de 
cursar o conhecimento da lingua francesa e inglesa e das Disciplinas da 3ª 

Cad.
 a

 , mas tambem seria de summa transcendencia para aperfeiçoamento e 

perfeição do systema agricola, huma das fontes de riquesa desta Provincia 

[…] 
 João Luis de Sousa Falcão 

 Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

 João Gonçalves Fino 
 António Bernardo de Sousa”

108
. 

 

 

2.3.2. Os compêndios adotados 

 

A 28 de janeiro de 1843, a pedido do Conselho Geral Diretor do Ensino Primário e 

Secundário, os professores do liceu reúnem para escolherem os livros que deveriam constituir 

o espólio da Biblioteca Pública, dotada de um acervo valiosíssimo, que fora fundada por Frei 

Manuel do Cenáculo Villas-Boas, a quem já sobejamente nos referimos. No que respeita à 

Biblioteca do Liceu, recomenda-se que se aproveitem os livros existentes nos extintos 

Conventos. As ordens Religiosas tinham sido abolidas e proscritas de Portugal em 1835, com 

particular perseguição dos Jesuítas: 

 

“No dia 28 de Janeiro de 1843 se reunirão o Reitor e mais Professores do Lyceo 

abaixo asignados, sendo-lhes presente hum officio do Conselho Geral Director 

do Ensino Primário e Secundário de 11 do corrente, assignado pelo seu 

Secretario e dirigido ao Reitor do mesmo Lyceo, para em Conselho fazer formar 
huma lista dos livros necessários e indispensáveis para formarem o núcleo da 

Bibliotheca do mesmo lyceo, conforme o que determina o art.º 67 do Decreto de 

17 de Novembro de 1836. Escrito o contheúdo no mesmo officio e na Portaria 
do Ministério do Reino de 3 de Dezembro ultimo, que por copia acompanha o 

mencionado officio, accordáráo de responder ao Conselho Geral Director na 

substancia seguinte= 

Que havendo n’esta Cidade a grande Bibliothéca, fundada pelo insigne 
Arcebispo D. Fr Manoel do Cenáculo Villas Boas, a que he Publica e está a 

cargo do Estado, em situação central e cómoda a toda a Cidade se pedia, ou 

antes era conveniente dispensar no Lyceo a formação d’huma Bibliothéca  

 

especial. Fundando-se todos Professores n’este voto pelos segtes 
consideraçoens. 1.ª Para a formação da Bibliothéca no Lyceo era 

indispensável e enquanto começar logo por despender não piquena somma 

com a preparação do local appropriado, feitura de estantes e acquisição de 
outros moveis necessários. 

2.º Para compor o núcleo da dita Bibliothéca do Lyceo era natural (a 

                                                
108 Ibid., pp. 30v, 32, 32v e 33. 
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exemplo do que em outras escolas e Estabelecimentos se tem praticado), que 

se recorresse aos Livros sobrados dos extinctos Conventos; livros, que 

igualmente há na grande Bibliotheca Publica da Cidade. 
3.º Attento o estado actual e pouco satisfactorio do Thesouro 

Nacional, por ninguém ignorado e comprovado por documentos Públicos e 

athe officiaes, he moralmente certo que a Bibliotheca do Lyceo, assim 

principiada, ficará por longos annos reduzida aos livros da fundação, sem o 
mínimo accrescimo de Livros Modernos e por consequência de pouco ou 

nenhum préstimo para o aproveitamento dos Professores e Alumnos do 

Lyceo. 
[…] 

 Accordou-se também, que visto serem necessários alg.
s
 livros para o 

serviço do Lyceo, se enviasse juntamente com a resposta ao officio do 

Conselho Geral Director huma Relação dos livros, que devião ficar 
pertencendo ao Lyceo; sendo estes os seg

 tes
 . 

   Para Grammatica Latina 

   Quatro exemplares de cada huma das selectas: por Gomes de Moura  
   Seis d

 os 
das Obras de Virgílio, entrando n’este numero alg.

os
, sem  

   commentarios em prosa. 

   V.
os 

d.
os

 das Obras de Horácio 
   Quatro d.

os
 das Epistolas de Cícero 

   Dous d.
os

 de Fr. Luís de Sousa. Vida de d. Fr. Bartholomeo 

   Quatro d.
os

 de Jacinto Freire d’And.
e 
- vid. De D. João de Castro. 

   Um Diccionario de Latim para Portugues  
   Um d.

o
  de Português p.

a
 Latim 

   Um d.
o
  de Português 

 
  Filosofia Racional e Moral 

 

   Quatro exemplares de Lógica e Metaphisica por Genovese 
   D.

os
 d.

os 
de Ethica de Eduardo Job. 

   D.
os

 d.
os 

das Obras Filosóficas de Cícero. 

   D.
os

 d.
os 

das de Platão com versão Latina. 

  Oratória, Poetica e Litteratura Classica  
   Dois Exemplares das Instituiçoens oratórias de Marco Fábio Dinot em    

   Latim 

   1 d.
os 

das d.
os 

em Português, annotados por Jeronymo Soares Barbosa  
   d.

o
 Cícero de Inventione Rhetorica. 

   Hum d.
o
 de Oratória pelo m.

mo
 Auctor 

   Dois 
dos

 Selecta Rhetorica et Poetica ad escholar 

   Dois d.
os

 Liçoens Elementares de Eloq.
e
 Nacional por Franc.

co
 Freire 

   Dois d.
os 

Poetica de Horacio commentada por Jeronymo Soares. 

   Dois d.
os 

Liçoens de Poetica, seguida de hum breve ensaio sobre critica  

   litteraria por Fran.
co

 de Carvalho 
   Dois d.

os 
As Décadas de João de Barros 

   Dois d.
os

 A continuação das m.
mas

 por Diogo do Couto 

   Dois d.
os  

Cartas de Vieira 
 

Quatro d.
os

  Lusíadas de Camoens 

   Um d.
os

 Memorias de litteratura da Academia Real das Sciencias 

   Hum d.
os

 Cours complet de Rhétorique et de belles-lettres pour Blais 
   Hum  Histoire de la litterature Portugaise pour Ferdinand Denis  

   N’esta mesma Sessão o Reitor appresentou hum officio de sua Sua S.
ra
 o   

Ministro do Reino, com data de 12 do corrente, em que ordenava se fisesse 
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presente a este Conselho que Sua Majestade a Rainha havia visto com 

satisfação o Relatório, que este Conselho havia dirigido em 8 d’Agosto 

próximo passado ao Conselho Geral Director”
109

 (…) 

 

 2.3.3. Os Horários 

 

Em outubro de 1845, os professores do liceu de Évora deliberaram que a 1ª e 2ª cadeiras 

deveriam ser lecionadas às 8 h da manhã e às 14 h da tarde; a 4ª cadeira seria ensinada às 10 h 

e, finalmente, a 6ª cadeira, às 15 h da tarde. O horário da 5ª cadeira não ficou definido, devido 

à ausência do professor: 

 

“Aos dez dias do mez de Outubro do anno de mil oito centos e quarenta e 

cinco, os Professores do Lyceo Nacional d’Evora reunidos em Conselho 

determinarão que as lições principalmente na 1ª e 2ª Cadeira as oito horas de 

manhã, e as duas de tarde: na 4ª Cadeira as dez horas: e na 6ª as tres horas da 
tarde. E não se marcou á hora p.

a
 as lições na 5ª Cadeira porque não estava 

presente o respectivo Professor. 

 Neste Conselho mada mais se tratou e o Reitor mandou lavrar a 
presente Acta que figurou com os Professores presentes. E eu Antonio 

Bernardo de Sousa. Professor e Secretario do Lyceo a escrevi. 

 João Luiz de Sousa Falcão 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 

António Bernardo de Souza”
110

. 

 

 

 

2.4. Os professores e alunos 

 

2.4.1. Os Reitores 

 

O destino de qualquer instituição é, em larga medida, traçado por quem a encabeça. O 

primeiro Reitor do liceu de Évora foi José Luiz de Sousa Falcão; muitos outros se seguiram, 

assumindo com maior ou menor desvelo esta função. 

 

 Entre 1841 e 1869, houve seis Reitores que administraram o Liceu: 

 

 

 

                                                
109 Ibid., pp. 7, 7v, 8 e 8v. 
110 Ibid., p. 10. 
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Quadro 1 

Liceu Nacional “André de Gouveia” 

Évora 

_______ 

Lista dos Reitores do Liceu de Évora 

(de 1841 a 1869) 

 

NOMES 

 

Decretos e 

datas das 

nomeações 

 
Diários 

do  

Governo 

 

 

Posses 

 

Tempo  

de serviço 

 

1 João Luiz de Sousa Falcão ……….. 

   
 

11-3-846 

 
(Como decano) 

       14-10-841 
a 2-8-853 

 

2    João Bernardo de Sousa …………..           21-10-853 
      a 22-2-854 

3    João de Aguiar …………………….   9-3-854  23-3-854 
    a 18-10-856 

4 João Bernardo de Sousa …………..    20-10-856 
     a 19-11-858 

5 João Rafael de Lemos …………….   9-4-858 24-12-858 

a 15-6-863 

6 Manuel Joaquim Barradas ………... 2-8-863  31-8-863    2-10-863 
       a 30-7-869 

 

Fonte: O Corvo, n.º 1,12ª  série, 18 de outubro de 1941, p. 39. 

  

Entre estes vultos que se distinguiram pela sua singular competência profissional, houve 

alguns que se notabilizaram particularmente. Entre eles, figura João de Aguiar, professor, 

secretário e Reitor do Liceu; entre 1854-1856, exerceu, igualmente, a função de tesoureiro-

mor da Sé de Évora, cónego e vigário geral do Arcebispado e ainda secretário da corporação 

capitular. Também conhecido como D. João de Aguiar era proprietário de uma casa opulenta 

que se localiza por trás da Sé de Évora. Desempenhou durante escasso tempo a função de 

Bispo de Bragança, mas pouco tempo se manteve no cargo. O seu mérito era publicamente 

reconhecido como se depreende dos cargos de elevada importância que desempenhou ao 

longo da vida. 

 

João Rafael de Lemos nasceu em 1790. Tratava-se de um grande proprietário rural que 

assumiu o cargo de Reitor no período que medeia entre 1858 e 1863; pertenceu ao Conselho 

de Província do Distrito e exerceu o cargo de Administrador do Concelho de Évora. Em 

Évora, granjeou fama como homem político e de ação, pois a ele se devem, juntamente com 
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Cinatti e Rocha Viana, as obras de libertação do Templo Romano. Foi igualmente nomeado 

Bibliotecário interino, em 1858, da Biblioteca Pública de Évora. Faleceu em 1863. 

 

Manuel Joaquim Barradas desempenhou o cargo de Reitor do Liceu de Évora entre 1863 e 

1869; bacharel formado em Direito, foi cónego e professor do Seminário de Évora, 

tesoureiro-mor da Sé, vogal substituto do Tribunal Administrativo do Distrito, desembargador 

da Relação Eclesiástica do Arcebispado e ainda Comissário de Estudos. 

 

Dos seis Reitores que ocuparam o cargo entre a fundação do liceu, ocorrida em 1841 e o ano 

de 1869, assumiram particular destaque os vultos que mencionámos. O seu mérito é inegável 

no contexto da sociedade eborense pela sua intervenção e pelos diversos cargos de 

responsabilidade que lhes foram imputados. 

 

2.4.2. Os professores 

 

Encetaram as aulas deste liceu com um diminuto quadro docente, formado apenas por 3 

professores, João Luís de Sousa Falcão, como Reitor; Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara e 

João Gonçalves Fino. Ao longo dos tempos foram integrados novos professores, sendo 

paulatinamente aumentado o quadro docente inicial: 
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Quadro 2 

Relação dos Professores do Liceu de Évora 

1841 – 1941 

________ 

Ano de entrada em serviço 

1841 João Luiz de Sousa Falcão 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 
João Gonçalves Fino 

 

1843 António Bernardo de Sousa 

1848 Adriano José Lopes 

1849 João Francisco das Dores 

1850 António Maria Branco 

1851 Manuel Martiniano Marrecas 

1852 Manuel Joaquim da Costa e Silva 

1854 João Gaudêncio Ribeiro de Amaral 

Francisco Nunes de Gouveia 

João de Aguiar 
 

1855 João Augusto de Pina 

Jerónimo Namorado Cordeiro de Carvalho 
 

1856 Damásio Jacinto Fragoso 

1858 João José da Fonseca e Costa 

1859 João Rafael de Lemos 

1860 Pedro Mariano Alonzo 

Fernando Nunes Godinho
111

. 
 

Fonte: O Corvo, n.º 1, 12.ª série, 18 de outubro de 1941. Évora, Imprensa Moderna, p. 40. 

  

 

Do exíguo número de três professores com que começou a funcionar o liceu de Évora, houve 

um cuja fama perdurou até à atualidade pelo intenso trabalho de investigação, Joaquim 

Heliodoro da Cunha Rivara. Natural de Arraiolos, foi primeiro oficial da Administração 

Geral, mais tarde designado Governo Civil; a estas funções acresce ter sido Secretário-Geral 

da Índia, sócio da Academia da Ciência, Professor de Filosofia Racional e Moral, Conselheiro 

de Estado e deputado por Évora, em 1855. 

                                                
111 O Corvo, n.º 1, 12.ª série, 18 de outubro de 1941. Évora, Imprensa Moderna, p. 40. 
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Da sua lavra, chegaram até nós trabalhos literários notáveis como as Viagens de Francisco 

Pyrard de Laval, Ensaio histórico da Língua Concani, Inscrições de Diu e ainda Reflexões 

sobre o Padroado Português do Oriente; colaborou em vários jornais e revistas, entre os 

quais se destaca o Panorama. 

 

A Biblioteca Pública de Évora esteve sobre a sua alçada, tendo organizado em 1850 um 

catálogo sobre os Manuscritos aí existentes. Esse catálogo versa preferencialmente assuntos 

de índole histórica e literária. 

 

Posteriormente, houve outros professores notáveis entre os quais sobressai Manuel 

Martiniano Marrecas, professor de Latinidade.  

 

O Hino Académico do Liceu de Évora, com música de Esquível, foi escrito por si e por João 

de Deus. O discurso de abertura das aulas do dia 11 de outubro de 1872 foi elaborado por este 

professor; neste texto aborda uma inovadora questão, o desenvolvimento das ciências e ainda 

faculta conselhos aos alunos. 

 

Mais tarde, Damásio Jacinto Fragoso, aluno interno na Casa Pia, frequentou o liceu de Évora, 

tendo sido posteriormente professor e secretário. Há uma contradição relativamente às suas 

verdadeiras origens, pois a matrícula na Casa Pia indica-o como sendo de Montemor, mas o 

testamento aponta-o como natural de Évora. Findo o curso do liceu foi para Coimbra onde se 

doutorou em Teologia, a 30 de julho de 1854. Nessa cidade universitária, foi lente substituto 

catedrático e Diretor de Faculdade. Aí faleceu a 30 de novembro de 1897, legando todos os 

seus bens à Casa Pia de Évora, em abono do muito que esta instituição por si fizera durante a 

mocidade. 

 

Apesar de existir o Liceu, preservam-se as Escolas Anexas na região, para assegurar a 

instrução: 
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“Cadeiras de Latim fora dos Lyceus 

Évora     Borba – Francisco Germano Cardoso 

  Estremós  - Joaquim António da Fonseca 
  Monte-mor o Novo  -  António José do Amaral Infante 

  Redondo  - Vaga 

  Villa Viçosa  -  José Honório de Pádua”
112

. 

 

As faltas dos alunos são objeto de reflexão, sendo algumas deferidas e outras recusadas; 

alguns professores alegam serem estas faltas consequência da sua própria ausência por 

doença, levando a que os seus alunos não comparecessem: 

 

“Aos onze dias do mês de Maio de mil oitocentos quarenta e seis, o Conselho 

do Lyceo Nacional d’Évora, presidido pelo Reitor e Comissario dos Estudos 
n’este Districto, João Luiz de Sousa Falcão, depois de lida e approvada a Acta 

da Sessão Antecedente, tomou conhecimento das faltas dos alunnos em suas 

respectivas aulas, e depois de alg.
as

 observaçoens, abonnou alg.
 as

 e outras não, 
sendo todas passadas no competente livro. 

N’este m.
 mo

 acto os Professores da 4ª, 5ª e 6ª Cadeira declararão  que tendo-se 

ausentado por doença O Alunno das suas aulas se achavão desobrigados de 
concorrer a ellas, e que por consequencia lhes não podião ser contadas estas 

faltas. 

Neste Conselho nada mais se tratou e se deo a Sessão por fechada, da qual 

lavrei a presente Acta, que assegurei como Professor do Lyceo João 
Gonçalves Fino. 

   João Luís de Sousa Falcão 

   Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 
   João Gonçalves Fino 

   António Bernardo de Sousa”
113

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112 ABREU, José Maria de (1858). Almanaque da Instrucção Pública em Portugal, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, p. 70. 
113 Livro de Actas do Liceu de Évora (1841-1850), pp. 28 e 28v. 
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As faltas dos professores estão minuciosamente documentadas no acervo pertencente à Escola 

Secundária André de Gouveia: 

 

Quadro 3 

 

Mappa das faltas dos Professores do Lyceu Nacional d’Evora, dadas nas respectivas aulas, e 

nos Conselhos, em novembro e dezembro de 1860. 

 

Nomes Faltas Observações 

 

João Gaudêncio Rib.
ro

 do 

Amaral …………………………….. 

Manoel Martiniano Marrecas ……... 

Adriano Jozé Lopes ……………….. 

Jeronymo Namorado ……………… 

João J.   Fonseca e Costa …………. 
 e

M. Joaq. da Costa e Silva ……….. 
 el  m

Fran. Nunes de Gouveia …………. 
 co

João Augusto de Pina ……………… 

Nov.
bro 

 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Dez.
 bro 

 

1 

6 

0 

0 

1 

1 

0 

 0

 

Curso de Portuguez 

 

Aula de Latim do 2º anno 

Arithmetica – 2º anno 

Philosophia – 4º anno 

Oratória e Poetica  

Francez= 2 = em Inglez= 1= 

Gramm. Latina – V anno 
 ca

Conselho 

Secretaria do Lyceu d’Evora de 15 de janeiro de 1861 

O Sec. J. Namorado Cordeiro de Carvalho. 

 

Fonte: Arquivo da Escola Secundária André de Gouveia, Maço 3. 

 

 

Nessa mesma página, há quem atribua a sua ausência ao não aparecimento dos estudantes: 

 

“As seis faltas que aqui estão apontadas, provêm de não terem os alumnos 

comparecido nestes meses; e deixei eu de vir á Aula quando os Estud. n’ella 
 es

matriculados já tinham, abandonado a Aula, o numero de faltas levou a 
perderem o anno.  

 Manuel Martiniano Marrecas 

 Visto João Gaudêncio Rib. Do Am. 5 sendo 4 em Nov.  e 1 em 
 al  bro

Dez. . 
bro
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Visto João Augusto de Pina 
 Visto João José da Fonseca e Costa – duas faltas em Novembro e uma 

em  

Dezembro de 1861 – Fons.  
 ca

Dei uma falta em Novembro por doença – A. J. Lopes”
114

. 

 

No ano seguinte, em 1861, verifica-se novamente a preocupação de registar meticulosamente 

não só o número de faltas, mas igualmente o seu teor. 

 

Quadro 4 

 

Mappa das faltas dos Professores em janeiro de 1861 

 

Nomes Faltas  

 

João Gaudêncio Rib.
ro

 do Amaral ……. 

Costa e Silva …………………………. 

J. J. Fonseca e Costa …………………. 

A. B. de Sousa ……………………….. 

F. N. de Gouvêa .……………………... 

Jan.
ro 

duas 

duas 

uma  

uma  

uma  

 

Curso de Português 

Sendo uma à aula, ou ao Conselho 

Em Oratória e Poética 

Ao Conselho 

Ao Conselho 

Secretaria do Lyceu N.
 al

 d’Évora 31 de janeiro de 1861 

O Secr. J. Namorado C. C. 

  

Fonte: Arquivo da Escola Secundária André de Gouveia, Maço 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Arquivo da Escola Secundária André de Gouveia, Maço 3. 
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 Nos meses subsequentes, procede-se igualmente a uma relação das faltas ocorridas: 

 

Quadro 5 

 

Mappa das faltas dos Professores do Lyceu N.
 al

 d’Évora com respeito aos mezes de fevereiro 

– março e abril de 1861 

 

Nomes dos Professores Faltas 

 

João Gaudêncio Rib.
ro

 do Amaral…………….. 

Francisco Nunes de Gouvêa …………………. 

Ant.
o
 Bernardo de Sousa …………………….. 

M. Joaquim da Costa e Silva ………………. 
 el 

Manoel Martiniano Marrecas ……................... 

Adriano J.  Lopes …………………………… 
e

Joaquim Namorado Cord. de Carv. ………… 
 o

João José da Fonseca e Costa ……………….. 

Fevereiro
 

2 

“ 

“ 

1 

1 

“ 

8 

1 

Março 

3
 

1 

1 

2 

“ 

“ 

“ 

“ 

Abril 

3 

“ 

“ 

1 

“ 

1 

“ 

1 

Secretaria do Lyceu Nacional d’Evora 13 de Maio de 1861. 

O Secr.º - J. Namorado C. C. 

Visto A. J. Lopes 

Visto J. G. R. do Am.  
 al

Visto M. M. Marrecas 

Visto João José da Fons.  e Costa 
 ca

Visto F. Nunes de Gouvêa. 

 

Fonte: Arquivo da Escola Secundária André de Gouveia, Maço 3. 

 

 

O registo das faltas indicia alguma propensão para o absentismo de certos professores, 

levando a que os alunos se dispersem gradualmente e acabem por deixar de as frequentar. 

Curiosamente, há quem aluda à ausência dos alunos, atribuindo-lhes implicitamente a 

responsabilidade por um posterior abandono por parte do professor da disciplina. 
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A leitura das Atas dos Conselhos do Liceu constitui um pródigo manancial sobre a vida 

íntima destes estabelecimentos de ensino. O Liceu de Évora não constitui exceção e reproduz 

nestes documentos um ambiente de tensão que se vivia amiúde nestas reuniões. Para além 

destes Conselhos decorriam igualmente as Conferências, onde se debatiam todos os 

problemas, abordando as questões mais polémicas. Malogradamente, o teor de muitas dessas 

conferências não foi registado em Ata, perdendo-se deste modo uma valiosa fonte de 

informação. 

 

O ambiente que reinava nessas sessões era frequentemente turbulento, sobretudo após a 

entrada do quarto professor, António Bernardo de Sousa. Depreende-se da leitura das Atas 

dos Conselhos que se constituíram duas alas antagónicas: de um lado estavam o Reitor e o 

Secretário, isto é, Sousa Falcão e Gonçalves Fino e, por outro lado, Cunha Rivara e Bernardo 

de Sousa. As contendas eram frequentes e versavam habitualmente questões ligadas à 

administração do liceu e de índole pedagógica. 

 

Durante longos anos o destino a dar às propinas dos alunos constituiu o pomo da discórdia. O 

Reitor e o Secretário entendiam que tais verbas deviam ser conservadas em seu poder para 

enfrentar encargos de obras e proceder à instalação da Secretaria; por seu turno, os outros dois 

professores exigiam a sua entrega na Contadoria local. 

 

As diatribes entre estas duas alas opositoras atingiram o seu auge quando o Reitor decidiu que 

se juntassem em corporação e fossem cumprimentar o recém-nomeado Arcebispo D. 

Francisco da Mãe dos Homens Aires de Carvalho. Inicialmente, o assunto foi ventilado em 

conferência, não sendo elaborada ata; contudo, os ânimos exaltaram-se a tal ponto que o 

Reitor exigiu que a Conferência adquirisse o carácter formal de um Conselho e se elaborasse 

uma ata. Perante situação tão confrangedora, Cunha Rivara e Bernardo de Sousa recusam-se 

ostensivamente a assinar tal documento. 

 

Estas quezílias adquiriram foros de maior dimensão, chegando ao conhecimento do Secretário 

do Conselho Superior de Instrução que enviou ao Reitor uma carta confidencial para ser 

aberta e lida perante o Conselho. Este órgão admoesta o Conselho, criticando o ambiente que 

se sente no liceu de Évora e recomenda claramente uma drástica mudança de atitude. Esta 
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missiva foi elaborada pelo Conde de Tereno, Basílio Alberto de Sousa Pinto e José António 

de Amorim: 

“Sua Magestade, A Rainha, Sabendo com desgosto que a desharmonia d’alguns 

Professores tem desvairado o Lyceu Nacional de Évora, faltando aos membros 
d’um mesmo corpo a união, que os deve concertar entre si e com a cabeça: Há por 

bem, pelo Conselho Superior de Instrucção Pública, Manifestar ao Conselho do 

Mesmo Lyceu o desprazer, que lhe ha dado tal procedimento; Esperando que 
d’ora em diante se mudem similhantes faltas, e que ao pontual desempenho das de 

mais obrigações se reuna o da fraternidade e harmonia, qualidades que sendo tão 

recommendaveis em qualquer classe do corpo social, se tornão indispensaveis à 
quelles que, por sua profissão devem guardar entre si as devidas decencias, e 

servir de exemplo a os alunos. Assim o Manda participar ao Reitor do Lyceu, para 

que o communique ao Conselho, que para este fim fará convocar dando logo parte 

d’assim e haver cumprido”
115

. 

  

Dissuada-se o leitor se pensa que tal repreensão sanou as desavenças, pois apenas as sossegou 

temporariamente. Em 1849, Cunha Rivara recusa-se a assinar uma ata, a de 13 de outubro, 

por considerar falso o seu teor. A assinatura de Cunha Rivara não consta de muitas das atas 

seguintes até maio de 1850, data em que ressurge o seu nome. 

 

Esta atitude tão radical de Cunha Rivara rapidamente se torna conhecida em Évora e as 

retaliações não se fazem tardar. Através da portaria de 12 de novembro é proibido de lecionar 

a cadeira de Gramática Latina e de se limitar a ministrar Ideologia, Gramática Geral e Lógica, 

de que era professor vitalício. 

 

As questiúnculas ocorrem apenas entre os quatro docentes, mas alastram-se igualmente aos 

outros serviços que compartilham o mesmo espaço, nomeadamente a Casa Pia. Esta 

instituição arvorava-se legítima proprietária deste espaço, pelo simples facto de o ter 

começado a ocupar cinco anos mais cedo. 

 

Apesar destas questões que protelavam o ideal funcionamento do liceu, é inegável afirmar o 

elevado grau de competência académica que enformava estes quatro professores. Foram, de 

facto, vultos insignes que pelo seu trabalho perpetuaram o seu nome para a posteridade. Entre 

                                                
115GROMICHO, António (1941). “Cem anos de vida do Liceu de Évora” (1841-1941) in O Corvo, n.º 1, 12.ª 

série, 18 de outubro de 1941. Évora, Imprensa Moderna, p. 36. 
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eles, o mais notável terá sido, por certo, Cunha Rivara, atento bibliófilo e investigador nato de 

matérias que se prendiam com o Oriente português.  

 

2.4.3. Os alunos 

  

A 18 de outubro de 1841 inaugura-se o Liceu Nacional de Évora: 

 

“Ao primeiro Reitor João Luiz de Sousa Falcão e aos primeiros professores, 

Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara e João Gonçalves Fino, juntaram-se 
dezassete alunos matriculados, dos quais dezasseis frequentaram de facto as 

aulas e um oficial de secretaria”
116

. 

 

O liceu inicia as suas atividades com as seguintes disciplinas: 1.ª, Gramática e Língua Latina, 

lecionada pelo primeiro reitor, João Luiz de Sousa Falcão; 3.ª, Ideologia, Gramática Geral e 

Lógica regida pelo professor Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara; e 10.ª, Oratória, Poética e 

Literatura Clássica, a cargo de João Gonçalves Fino. Ainda na década de 40, juntaram-se-lhes, 

em 1843, as disciplinas de História, Cronologia e Geografia; em 1844, Francês, Inglês, 

Economia Industrial e Escrituração; em 1848, o ensino da Aritmética, Geometria e primeiras 

Noções de Álgebra, foi atribuído a Adriano José Lopes. 

 

Numa primeira fase, entre 1841 e 1901, a vida do liceu pauta-se pela estabilidade. De uma 

fase inicial com 17 alunos, o liceu logra alcançar, com o avançar do século XIX, a centena de 

estudantes. É crucial salientar o avultado número de alunos voluntários que frequentam o 

liceu; no ano de 1861, só existem alunos que auferem deste estatuto e, volvidos dez anos, dos 

111 alunos do liceu, nenhum é aluno ordinário
117

. 

 

Um dos motivos que explica esta situação e o número exíguo de alunos que frequentam o 

liceu na década de 60 do século XIX está intrinsecamente dependente do elevado teor literário 

das disciplinas lecionadas que em nada se revelam úteis para os estudantes, oriundos de uma 

região iminentemente agrícola
118

. 

 

                                                
116 Ibid.,  p. 34. 
117 NÓVOA, António e SANTA-CLARA, Ana Teresa. Liceus de Portugal, Histórias, Arquivos, Memórias. 

Porto, Edições Asa, 2003, p. 263. 
118 GROMICHO, António Bartolomeu (1942). “O Liceu André de Gouveia” in Liceus de Portugal, n.º 14, 

Lisboa, Boletim da Ação Educativa do Ensino Liceal, pp. 1148-1160. 
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O universo dos alunos foi preferencialmente masculino até aos anos 50 do século XX. 

Quadro 6 

Alunos matriculados nos diversos anos (1841 – 1861) 

            Ordinários   …  17 alunos 

1841 – Voluntários …    - 

             Externos ou Estranhos  - 

 

            Ord. …  31 
1842 – Vol. …   - 

             Ext. …  - 

 

            Ord. …  29 

1843 – Vol. …   - 

             Ext. …  - 

 

            Ord. …  28 

1844 – Vol. …   - 

             Ext. …  - 

 

            Ord. …  35 
1845 – Vol. …   - 

             Ext. …  - 

 

            Ord. …  39 

1846 – Vol. …   - 

             Ext. …  2 

 

            Ord. …  41 

1847 – Vol. …   - 

             Ext. …  - 

 
            Ord. …  62 

1848 – Vol. …   - 

             Ext. …  1 

 

            Ord. …  71 

1849 – Vol. …    1     72 

             Ext. …  - 

 

            Ord. …  91 

1850 – Vol. …   7      98 

             Ext. …  - 

 
            Ord. …  81 

1851 – Vol. …  10     91 

             Ext. …  2 

 

            Ord. …  79 

1852 – Vol. …    4     83 

             Ext. …  10 

 

 

 

 

            Ord. …  58 

1853 – Vol. …    1       59 

             Ext. …  16 

 

            Ord. …  83 
1854 – Vol. …    1        84 

             Ext. …  21 

 

            Ord. …  69 

1855 – Vol. …    3        72 

             Ext. …  24 

 

            Ord. …  56 

1856 – Vol. …   59     115 

             Ext. …  12 

 

            Ord. …  80 
1857 – Vol. …   43     123 

             Ext. …  18 

 

            Ord. …  42 

1858 – Vol. …   33       75 

             Ext. …  13 

 

            Ord. …  44 

1859 – Vol. …  30       74 

             Ext. …  31 

 
            Ord. …  34 

1860 – Vol. …   62      96 

              

             Ext. …  72  

 

             

 

 

Fonte:O Corvo, n.º 1,12ª série, 18 de outubro de 1941. Évora, Imprensa Moderna,  p. 38. 
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O aluno que consta como o número um de matrícula foi Jerónimo Namorado de Carvalho, a 

16 de outubro de 1841. Mais tarde, em 1857, vem a exercer funções como professor e 

Secretário do Liceu: 

 

“1ª Cadeira 

Nº 1  

            Jeronimo Namorado de Carvalho, Filho de Jeronimo José de 
Carvalho, Natural de Fronteira, Destricto de Portalegre, matriculou-se na 1ª 

Cadeira do Liceo Nacional desta Cidade d’Evora, e assignou – Jeronimo 

Namorado de Carvalho 

 O Secretario João Gonçalves Fino 
Nº 2 

 José Carlos Infante da Fonseca Vivião Pessanha, filho de Luis 

Antonio da Fonseca Vivião Pessanha, natural de Ferreira, Destricto de Beja, 
matriculou-se na m.

ma
 aulla, e assignou. José Carlos Inf.

te
 da Fonseca Vivião 

Pepsanha. 

  O Secretario João Gonçalves Fino 
Nº 3 

 Luis Antonio da Fonseca Vivião Pessanha, filho de Luis Antonio da 

Fonseca Vivião Pessanha, natural de Ferreira, Destricto de Beja, 

matriculou-se na mesma Aulla, e assignou Luiz Antº da Fonseca Vivião 
Peps.ª 

  O Secretario João Gonçalves Fino 

Latim 
 

 Anno lectivo de 1842 p.ª 1843 Manoel Rufino d’Assis, filho de 

Francisco Antonio de Assis natural d’esta Cidade, matriculou-se na Aula de 

Latim, e assignou = Manuel Rufino de Assis Carvalho”
119

. 
 

 

O Liceu de Évora constituiu, em boa verdade, um forte pólo de atração não só para os 

eborenses, mas também para as populações circunvizinhas que viam neste estabelecimento de 

ensino secundário a única forma de se ilustrar, dado que estavam distantes da capital. 

 

Os alunos do liceu de Évora faziam gáudio de trajar a capa e batina. Pelas ruelas esconsas da 

cidade, facilmente se distinguiam graças à sua indumentária. Ostentar estas vestes, constituía 

motivo de forte orgulho de pertença a uma instituição de renome. Os alunos eram obrigados a 

usar a capa e batina e eram igualmente proibidos de utilizar este vestuário aqueles que não 

frequentassem o Liceu. 

 

                                                
119 Livro de Matrículas n.º 1 (1841- 1850), pp. 2 e 4. 
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O Edital de 18 de julho de 1861 emanado pelo Reitor estipula a obrigatoriedade do traje, sob 

pena de serem banidos do livro de matrícula: 

 

2.5 Alunos do Liceu de Évora (O Corvo, 1º Centenário do Liceu) 

 

 

 

 

 

                                                
120 Edital publicado no Scholastico Eborense, 1 de outubro de 1861; ver, igualmente, O Corvo, n.º 1, 12ª série, 

18 de outubro de 1941, p. 58. 

 “João Rafael de Lemos, comissário dos estudos do distrito de Évora e reitor do Liceu Nacional desta 

cidade por S. Magestade o Senhor D. Pedro V etc. 

 Os alunos do Liceu Nacional desta cidade são obrigados a apresentarem-se em todos os actos 
escolares com o vestido talar académico, cujo uso lhes foi concedido pela Portaria do Ministério do 

Reino de 27 de Outubro de 1860, sob pena de serem riscados do livro da matrícula os contraventores. 

   E para que chegue, etc. 

   Évora, 18 de Julho de 1861. 
   O Comissário dos estudos e reitor do liceu 

     (a) João Rafael de Lemos 

 Nota – Este edital foi também publicado no número I do Scholástico eborense em 1 de 
Outubro de 1861”

120
.  
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. 

 
 
                        2. 6.  Estudantes do Liceu Nacional de Évora (1886-1887). 

                       Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 

 

 

. 
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                             2. 7.  Tuna Académica em frente à Sala dos Actos (1902). 
                            Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 
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Posteriormente, esta ideia é reforçada, colocando ainda de sobreaviso aqueles que tivessem a 

veleidade de usar o vestuário dos estudantes: 

 

“João Rafael de Lemos, comissário dos estudos do distrito 

administrativo de Évora, e reitor do Liceu Nacional desta cidade, etc. 

Aos alunos do liceu Nacional de Évora é proibido apresentarem-se 
sem batina em qualquer acto escolar, sob pena de serem riscados do livro da 

matrícula os contraventores; bem como não é lícito a qualquer indivíduo, 

não matriculado neste liceu, o uso, dentro da cidade de Évora, dum vestido 
talar que, por mercê especial, foi concedido aos alunos daquele liceu por 

Portaria do Ministério do Reino de 27 de Outubro de 1860; incorrendo na 

penalidade das leis do reino os que violarem esta proibição. 
 E para que chegue a notícia, etc. 

 Reitoria do liceu Nacional de Évora, 14 de Julho de 1862. 

   O Reitor – João Rafael de Lemos 

 
Nota – Este «edital» foi também publicado no número 24 do Scholástico 

eborense de 20 de Julho de 1862”
121

. 

 

 

Muitos anos depois, é de destacar que, somente em 1888, duas irmãs ousaram contrariar a 

tendência marcadamente masculina do Liceu, Sofia Margarida da Graça Afreixo e Maria do 

Carmo de Jesus Afreixo. A primeira concluiu o curso de Medicina; sabe-se que aquando da 

celebração do primeiro Centenário do liceu tinha falecido há três anos, mas sua irmã Maria do 

Carmo ainda era viva e residia em Lourenço Marques. 

 

Porém, fruto de uma pródiga imaginação popular ou facto real, consta que já nos primeiros 

anos da Universidade de Évora, uma mulher dotada de particular inteligência e envergando 

vestuário masculino, tinha frequentado as aulas e surpreendido os professores com a sua vasta 

erudição, a Calipolense Públia Hortênsia de Castro. Em 1889, consta o nome de outra aluna 

interna, Inês Augusta Peres de Figueiredo, natural do Torrão. Não obstante, as primeiras 

alunas que fizeram exames no liceu, como externas, foram Maria Ermelinda Rosa, originária 

de Coimbra, em 1872, e ainda em 1874, Leolinda da Conceição Torres, natural de Estremoz. 

 

Em 1880, surge outra aluna externa, Júlia Cândida Duarte Leitão, de Grândola, e em 1881, 

Maria de S. Francisco Xavier da Cunha Sousa Pinto Cardoso, natural de Margão, Índia. Quão 

curioso se afigura este facto, se pensarmos nesta jovem intrépida que ousa atravessar um 

Oceano, em busca do saber. 

                                                
121 Ibidem 
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A partir de 1900, o número de alunas aumenta e estabelece-se sem interrupção. Em 1907, 

matriculou-se Lúzia Leite Brandão, dando início a uma nova era de sucessivas matrículas de 

alunas.   
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    2.8  António Gromicho, Reitor do Liceu de Évora. 

 
             Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 
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Em 1909-1910, o número de alunas atinge a dezena. A mentalidade vigente era ainda avessa a 

esta inusitada atitude das jovens raparigas quererem estudar e frequentar o liceu, por isso esta 

matrícula constitui um verdadeiro ato de coragem da sua parte e das suas famílias. A primeira 

dezena de jovens alunas que frequentou o liceu de Évora no ano académico de 1909-1910 

integrava: 

  Alice Ribeiro 

  Mónica do Anjo Vieira Berlim 

  Olga Joaquina Rebelo Simões 

  Joaquina Rosa Cutileiro 

  Florbela Dalma da Conceição Espanca 

  Carolina Condeço  

  Judithe Augusta de Andrade 

  Florinda Paiva 

  Cecília Baptista 

  Maria Castilho Gady
122

 

 

Desta relação de alunas consta Florbela Dalma da Conceição Espanca que viria mais tarde a 

tornar-se uma célebre poetisa, vulto incontornável da literatura portuguesa. A par da sua 

genialidade literária, teve uma vida pessoal profundamente conturbada que terminou 

abruptamente, ao suicidar-se, ainda muito jovem. 

 

Se a sociedade da época temia a influência perniciosa dos rapazes perante estas jovens 

raparigas, os factos viriam a comprovar exatamente o contrário, pois muitas delas trilharam o 

caminho do sucesso, vindo a desempenhar cargos profissionais de elevado mérito na 

sociedade eborense. 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 GROMICHO, António Bartolomeu (1941). “Cem anos de vida do Liceu de Évora (1841-1941)”  in O Corvo, 

n.º 1, 12ª série, 18 de outubro de 1941. Évora, Imprensa Moderna, p. 35. 
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2.5. Questões de natureza disciplinar 

 

Algumas situações pontuais de indisciplina ocorreram, tendo sido relatadas pelos professores. 

Eram situações esporádicas, mas quando surgia não se transigia, nem havia lugar a 

complacências, tal como se pode constatar: 

 

“Il.  e Ex.  Snr.º 
 mo  mo

 Deu-se hontem na aula de Latim um facto summamt.  desagradável 
 e

p.  mim, que deveras me magoou, e pelas consequências de funestipsimo 
 a

exemplo, que delle pode resultar, se não for p. V. Ex.ª tomado na devida 
 e

consideração. Fui propriamt. desattendido pelo alumno da mm. Aula João 
 e 

Maria Palmiro, que se recusou formalmt.  a cumprir uma determinação 
 e

minha; em virtude do que o mandei sahir immediatamt.  da aula. 
 e

 Sahi também, e recommendei ao Guarda que depse pt.  disto a V. 
 e

Ex.ª. Não obstante, cumpre-me levar directamt.  ao conhecimt.º de V. Ex.ª 
 e

esta ocorrencia, e bem apsim participar-lhe, que me julgo moralmt.  
 e

impedido de podêr ir áquella Cadeira, emqt.  se não proceder  d’alguma 
 o

maneir.  a respt.º deste facto. 
 a

 Reservo p.ª em occasião opportuna expor de viva voz todas as 

circunst.  se V. Ex.ª julgar necepsario, ou conveniente ouvil-as e se dignar 
 as

dar-me p.ª ipso as suas ordens. 

 Deus Guarde a V. Ex.ª Lyceu d’Evora Il.  e Ex.  Snr. 15 de 
 mo  mo

Fevr.º de 1865 Commips.º dos Estudos Reitor deste Lyceu 

 

    Do Prof.  substituto 
 or

    Firmino Nunes de Gouvêa”
123

. 

 

Situações análogas de indisciplina são mencionadas posteriormente, em 1869, denunciando-se 

dizeres ofensivos que tinham escritos nas paredes e em editais, não se tendo contudo 

identificado os seus autores; por estes motivos, frisa-se a importância de reforçar a vigilância 

do Liceu:  

“Il.  Snr. 
 mo

 Em cumprimento de resolução do Conselho deste Lyceu, tomada 

em sua sessão de quatorze do corrente mez, levo ao conhecimento de V. S.ª, 
para os fins convenientes, a proposta fundamentada, apresentada na dita 

sessão pelo professor Augusto Felippe Simões e approvada pelo Conselho e 

que é do theor seguinte: 
 “Costumando alguns alumnos d’este Lyceu escrever nas paredes e 

nos editaes e outros papeis nellas affixadas, sem respeitarem ao menos o 

nome do Director Geral d’Instrucção Publica, ao qual accrescentam 

epithetos indecentes, e commethendo demais, quasi todos os dias, outros 
abusos, que provam a falta completa de policia no Estabelecimento, 

                                                
123 Arquivo Histórico da Escola Secundária André de Gouveia, Maço 3. 
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proponho que sejam recolhidos na Secretaria os editaes a que alludi, e que 

se participe tudo isto ao respectivo reitor do Lyceu, a fim de o communicar 

ao Governo de Sua Magestade indicando-lhe os seguintes meios de 
remediar o mal: 1º obrigar o porteiro do Lyceu a fazer pessoalmente o 

serviço que por lei lhe compete. 

2.º Nomear provisoriamente um individuo idóneo para o logar de guarda da 

aula d’Introducção, por não ter havido nenhum concorrente a este logar, em 
quanto esteve a concurso. 

 O individuo nomeado auxiliará o porteiro do Lyceu na policia do 

Estabelecimento. 
 Lyceu Nacional d’Evora 14 de Janeiro de 1869 

 O professor d’Introducção – A. Felippe Simões.” 

 

 Deus Guarde V. Ex.ª. 
 Lyceu Nacional d’Evora 18 de Janeiro de 1869 

 Il.  Sr. Reitor do Lyceu d’Evora 
 mo

    O Professor 
                Adriano José Lopes”

124
.  

 

 

 

No exterior do Liceu nem sempre reinava a tranquilidade. Há relatos que atestam situações de 

agressividade para as quais se requer um castigo exemplar:  

 

“Ex.  Sr. 
 mo

 Com grande repugnância minha levo ao conhecimento de V. Ex.ª que 

hoje, por occasião dos trabalhos escholares, junto ao edifício do Lyceu 

Nacional d’esta cidade, a que V. Ex.ª tão dignamente preside, foi ferido com 
uma pedra o alumno do mesmo, José Benedicto d’Almeida Pepsanha, meu 

parente, e de quem eu estou encarregado, por António Francisco das Neves e 

Costa, tambem estudante do Lyceu, natural d’Evora e matriculado em uma 
das aulas de Francês, que julgo ser do 1.º anno. 

 Segundo as informações que tenho a creança de quem estou 

encarregado foi ferida sem que para isso desse motivo algum, por occasião de 
ir papsando, quando o aggressor andava distribuindo pedradas para um e 

outro lado. 

 Não é já a primeira vês que o pequeno vem batido para casa, o que 

alem de ser um grande desgosto para quem os tem, ou está entregue d’elles e 
também um grande descrédito para um estabelecimento publico d’estes, 

montado, como está e tendo á sua frente superiores e profissionaes tão 

distintos.  
Eu vejo-me forçado a retirar d’ahi o meu, parente, se o Lyceu não tem meios 

d’obstar a acontecimentos d’esta ordem, protestando energicamente contra 

semelhantes abusos e semelhante desleixo d’um pais que dis civilisado. 

 N’esta data o participo também ao m. Delegado do Procurador 
 mo

régio. 

 Deus Guarde a V. Ex.ª Évora 8 de Junho de 1874 

                                                
124 Ibidem 
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Il.  e Ex.  Sr. Reitor do Lyceu Nacional d’Evora 
 mo  mo

 
João Manoel d’Almeida Pepsanha, Capellão de Cavalaria 5 

    Test.  
 as

    Luiz Rodrigues Palmeiro 
    Fernando Augusto 

    Diocleciano Augusto 

    de Sousa 

    Todos alumnos do Lyceu”
125

. 

 

A ousadia dos alunos atingia, por vezes, os professores. Alguns estudantes envolveram-se em 

acesos conflitos com os Examinadores das cadeiras de Introdução e de Geografia à saída do 

Liceu. Os factos são relatados ao Reitor, a quem se roga que siga os trâmites necessários 

perante atos considerados criminosos:  

 

“n.º 421                                1.ª Rep.          _______  2.ª secção 

 Para poder levantar e instruir o competente auto de investigação, a 

que vou proceder  pelos factos criminosos praticados no dia 16 do corrente 
no Lyceu, d’esta cidade de que V. Ex.ª é digno Reitor, por vários estudantes 

do mesmo, contra os examinadores d’introducção e geographia, ao sahir do 

mesmo Lyceu, rogo por isso a V. Ex.ª se sirva ordenar me seja enviado com 
toda a brevidade, um rol de oito testemunhas que possam depor com 

respeito aos referidos factos criminozos. 

 Lembro a V. Ex.ª que o rol das testemunhas deverá trazer, nome, 
sobrenome, ocupação e morada das mesmas. 

 

 Deus Guarde a V. Ex.ª Évora 19 d’agosto de 1873. 

 

 Ilm.º e Ex. , Sr. Reitor do Lyceu Nacional d’Evora 
 mo

 

 O Admd.  do Gov.  
 or

 António Manoel do Couto”
126

. 

 

O Reitor rapidamente diligencia no sentido de castigar exemplarmente o arrojo destes 

estudantes: 

“Il.  e Ex.  Sr. 
 mo  mo

 Accusando a recepção do officio que com data de hoje, 18, V. Ex.ª 

me dirigiu, solicitando-me providencias contra os estudantes que no sabbado 

desattenderam alguns lentes examinadores ao sahirem do lyceu como 
representou a V. Ex.ª um delles em officio, que acompanhou aquell’outro – 

tendo a declarar a V. Ex.ª, que nesta data é ordenado ao Administrador deste 

concelho, que proceda quanto antes ao levantamento do auto de investigação 

ácerca do delicto, de que se trata, e que, instruindo devidamente e com o rol 

                                                
125 Ibidem. 
126 Ibidem 
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das testemunhas, o envie ao Poder Judicial para os effeitos da lei.  

 Deus Guarde a V. Ex.ª 

 Évora, 18 de Agosto de 1873 
 

 Il. . e Ex. . Sr. 
 mo  mo

 Reitor do lyceu Nacional de Évora. 

 
    O Governador Civil 

    Visconde de Sousa”
127

. 

 

Apesar de todas as vicissitudes deste liceu, é incontornável o seu significado no âmbito do 

ensino secundário português. Pela qualidade dos seus mestres, pela importância do local onde 

funcionou, pelo progresso que incutiu na inóspita planície alentejana, o seu nome permanece 

indelével até à atualidade. 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
127 Ibidem 
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3.1. Origem e formação do Liceu de Aveiro 

 

 

O Liceu de Aveiro foi criado em 1851, na sequência do Decreto de 20 de setembro de 1844 

da lavra de Costa Cabral (art.º 46º); nele se estipulava que existisse um liceu em cada uma das 

capitais dos Distritos e Dioceses do Reino e a cidade de Aveiro enquadrava-se no previsto 

pela legislação. 

 

O ano de 1848 representa um marco incontornável no ensino liceal, verificando-se a criação 

de liceus por todo o país, pois segundo afirma Áurea Adão em:  

 

“fins de 1849 encontravam-se organizados todos os liceus programados, com 

exceção de Viana do Castelo. Os liceus de Aveiro, Beja, Castelo Branco, 

Guarda e Vila Real não funcionam ainda em edifícios públicos”
1
. 

 

Não obstante o Liceu de Aveiro ter sido criado pela legislação de Costa Cabral, não entrou 

nessa altura em funcionamento. Esta impressão decorre das Atas de instalação do liceu que se 

encontram religiosamente guardadas no Arquivo da atual Escola Secundária José Estêvão. 

Esta opinião é corroborada por Áurea Adão:  

 

“O ano lectivo de 1850/51 conhece um desenvolvimento acentuado na 

organização do ensino secundário, nomeadamente na constituição definitiva dos 

liceus. Enquanto no ano anterior, cinco liceus estão instalados em edifícios 
particulares, neste ano, falta apenas transferir para edifícios públicos 

apropriados os liceus de Aveiro e Vila Real”
2
. 

 

Até 1860, a existência do Liceu foi muito atribulada. O seu primeiro reitor, Dr. João de Moura 

Coutinho de Almeida d’Eça, Comissário dos Estudos no distrito de Aveiro, instalou-o no 

Paço Episcopal. 

 

Escasseiam documentos que nos permitam saber a forma como se iniciou o Liceu; por esta 

razão, cremos que a transcrição das primeiras Atas, enquanto documentos originais, ilustram 

de forma rigorosa os primórdios deste estabelecimento de ensino. O teor da Ata de Instalação 

é o seguinte: 

                                                
1 ADÃO, Áurea (1982).  A Criação e Instalação dos Primeiros Liceus Portugueses – Organização 

Administrativa e Pedagógica (1836 – 1860),. Oeiras, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 89. 
2 Ibid., pp. 91-92. 
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«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e 

sincoenta e um aos quatorze dias do mez de Julho do dito anno, sendo presentes 
no Paço Episcopal desta cidade de Aveiro o Commissário dos Estudos do 

Distrito o D.
or

 João de Moura Coutinho e o Professor de Philosophia Racional e 

Moral Luiz Cypriano Coelho de Magalhães comigo Professor de Rhetorica 
Manoel Joaquim d’Oliveira Santos chamado officialmente por elle dito 

Comissário dos Estudos para servir como Professor mais moderno de Secretário 

do Lyceo , declarou elle sobredito Presid.
e
 Commissario q havendo de 

proceder-se aos Exames dos Preparatorios dos Ordinandos q pelos Exames no 

Lyceo desta Cidade tiverem de se habilitar p.ª requerer Licença p.ª a 

Ordenação, devia o Lyceo considerar-se interinamente instalado p.ª taes 

effeitos, sendo elle Commissario Presid.
e
  considerado como Reitor, e eu 

Professor mais moderno como Secretario como Secretario de Lyceo, tudo na 

conformidade das Portarias de 25. de 7.
bro 

de 1850 e de
 
8. de 8.

bro  
e de 29 de 

9.
bro  

do dito anno, e das Instrucções ultimamente recebidas do Conselho 
Superior de Instrucção Publica. E p.ª constar, fiz este Auto q vai ser assignado 

por mim como Secretario e como Professor, por elle Reitor e pello Professor de 

Philosophia Racional e Moral; e eu Manoel Joaquim d’Oliveira Santos o 

escrevi e assigno. Dr. João de Moura Coutinho, Reitor. Luiz Cypriano Coelho 
de Magalhães. Manoel Joaquim d’Oliveira Santos»

3
. 

 

Na segunda Ata, datada de 20 de outubro de 1851, declara-se definitivamente constituído o 

corpo docente do Liceu: 

«Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e 
sincoenta e um, aos vinte dias do mês de Outubro do dito anno, no Paço 

Episcopal desta Cidade de Aveiro, estando reunidos o Doutor João de Moura 

Coutinho, Commissario dos Estudos e Reitor do Lyceo, e o Professor de 
Philosophia Rac.

al 
e Moral Luiz Cypriano Coelho de Magalhães comigo 

Professor de Rhetorica Manoel Joaquim d’Oliveira Santos, ahi elle doutor 

Commissario e Reitor declarou haver recebido uma Portaria do Conselho 

Superior de Instrucção Publica de 27. de 7.
bro 

de 1851. em q se lhe ordenava 
fizesse reunir em Conselho os Professores do Lyceo afim de se constituir 

definitivamente o m.
mo

 Lyceo; em virtude de q achando-se em Conselho os 

sobreditos se declarou constituído definitivam.
e
 o dito Lyceo Nacional desta 

Cidade, sendo elle Presidente considerado como Reitor do Lyceo, e eu 

Professor de Rhetorica continuando a servir interinamente de Secretario do 

Lyceo na qualidade de Professor mais moderno do m.
mo

, e se determinou se 

fizesse isto público por Editaes. E para constar, fis este Auto q vai ser assignado 
pelos sobreditos Reitor e Professores depois de lido por mim. E eu Manoel 

Joaquim d’Oliveira Santos Professor de Rhetorica servindo interinamente de 

Secretario o escrevi e assigno. Dr. João de Moura Coutinho, Reitor. Luiz 
Cypriano Coelho de Magalhães. Manoel Joaquim d’Oliveira Santos»

4
. 

 

                                                
3 Sessão de 14 de julho de 1851, Livro de Actas do Conselho Escolar, n.º 1, 1851 – 1864, fl. 1. 
4 Ibid., Sessão de 20 de outubro de 1851, fl. 2. 
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Noutra Ata, datada desse mesmo dia, e assinada pelos mesmos professores, decidiu-se nomear 

um tesoureiro que teria a incumbência de gerir as Propinas auferidas das Matrículas: 

 

«se deliberou sobre a necessid.
e 

de nomear um Thezoureiro q recebesse as 

Propinas de matricula na conformidade do art. 67. do decreto de 20. de 7.
bro 

de 

1844. e concordou-se em q se nomeasse António da Silva Paiva, Recebedor das 
Decimas neste Conselho de Aveiro, e q se officiasse ao sobredito. E mais se 

deliberou se convinha attender a petição de Fr. Miguel Joaq.
m
 Ferr.

a 
Lopes, 

natural de Aveiro, q.
to 

a dar-se-lhe uma gratificação pelo serviço q como 
Porteiro ou Guarda do Lyceu havia prestado em Julho último e continuaria a 

prestar enq.
to
 não houvesse estabelecim.

to
 próprio p.

a 
o m.

mo 
Lyceo, concordando 

os sobreditos Presid.
e
 e Professores q era justo dar-se-lhe a sobredita 

gratificação»
5
. 

 

Volvido um mês, a 13 de novembro de 1851, considera-se de importância crucial escolher um 

Porteiro que assegure a tranquilidade do Liceu. Procede-se à seleção e delibera-se sobre o 

salário que lhe deveria ser atribuído: 

«ahi se tratou de arbitrar a gratificação que se devia dar a Fr. Miguel 

Joaquim Ferreira Lopes, natural de Aveiro e se decidiu que pelo serviço 

que como Guarda ou Porteiro da Casa que serve p.
a 

o serviço do Lyceo 
havia por estado em Julho ultimo e pelo q havia prestado em Outubro e 

continuaria a prestar enq,to não houver casa própria destinada ao 

estabelecim.
to
 do Lyceo se lhe dará a gratificação de dous mil e quatro 

centos reis metal, e que se passasse  

mandado ao Thezoureiro do Lyceo p.
a 

o pagam.
to
 da dita quantia e 

igualm.
e
 p.

a 
o pagam.

to
 de quatro centos e oitenta reis q elle sobredito 

Reitor havia abonado em dois Livros em Julho um p.
a 
os Exames, e outro 

p.
a 

as deliberações do Conselho do Lyceo, e p.
a 

o pagamento de seis 

centos reis q eu Secretario servindo interinament.
e
 havia abonado em tres 

Livros p.
a 
as matriculas de Grammatica Portugueza e Latina e Latinidade, 

de Philosophia Racional e Moral, e de Rhetorica. E mais se deliberou q 

havendo alg.
s
 Estudantes deixado de se matricular na Aula de Grammatica 

por não se achar ainda em exercicio o Professor despachado, que deveria 
faser-se no caso que elles o requeressem quando entrasse em exercício o 

m.
mo 

Professor, e se decidio pedir ao Conselho Superior de Instrucção 

Publica auctorização para os matricular no sobredito caso»
6
. 

 

Da leitura da Ata seguinte, de 8 de janeiro de 1852, elaborada pelo professor de Gramática 

Portuguesa e Latina e Latinidade que passou a exercer temporariamente o cargo de Secretário, 

depreende-se que as reuniões já não se efetuavam no Paço Episcopal e, por conseguinte, o 

Liceu mudara de instalações. 

 

                                                
5 Ibid., fl. 2v. 
6 Ibid., Sessão de 13 de novembro de 1851, fl. 2v–3. 
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Na sessão do Conselho a que se refere essa Ata, delibera-se sobre questões de índole prática, 

nomeadamente no que respeita à aquisição de mobiliário e à definição dos horários: 

 

«se decidiu, que se pagasse ao Dr. Joaquim Timotheu de Sousa d’a Silveira 

a quantia de seis mil dusentos e quarenta reis, por que lhe tinha sido 

comprada a Cadeira, que serve na Aula d’as Cadeiras 1.ª e 2.ª. Que se 
comprassem os precisos utensilios a Secretario d’o mesmo, ficando d’isto 

encarregado o ultimo d’os Professores, a sima nomeados, Secretario 

interino, como o mais novo: Que se mandassem faser dose Bancos para as 
Aulas: Que estas durarião; uma hora por dia, e de manham, as de Logica e 

de Rhetorica: e tres de manham e duas de tarde as d’as referidas Cadeiras, 

1.ª e 2.ª. Que ficava ratificado o contratto feito pelo Reitor d’o aluguer d’as 
Casas, em que agora se acha estabelecido o Lyceu: Que se mandassem faser 

Cabides para, durante o tempo d’as Liçoens, os Alunnos n-elles terem os 

seus chapéus, e finalmente, que em quanto não fosse provido o logar de 

Continuo d’o Lyceu, se pagassem a Fr. Miguel Joaquim Lopes novecentos e 
secenta reis mensais para fazer o serviço d’aquelle»

7
. 

. 

                                                
7 Ibid., Sessão de 8 de janeiro de 1852, fl. 3v–4. 
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   3. 1. Dr. João de Moura Coutinho, 1º Reitor do Liceu de Aveiro. 

       Este jarrão encontra-se na posse da Escola José Estêvão.  
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3.2.  José Estêvão de Magalhães – o grande mentor do Liceu de Aveiro 

 

Símbolo e ícone do liberalismo português, José Estêvão de Magalhães é um vulto 

incontornável do panorama político português de oitocentos e, muito em particular, da cidade 

de Aveiro. A sua marca indelével ficará perpetuamente recordada através de uma estátua da 

autoria de António Vítor de Figueiredo Bastos (1830-1894), situada no Largo das Cortes, 

junto do atual edifício da Assembleia da República. 

 

A atividade parlamentar era por si considerada uma obrigação enquanto cidadão, permitindo-

lhe participar nos destinos do país e na ação governamental. Nascido a 26 de dezembro de 

1809, José Estêvão Coelho de Magalhães foi batizado a 1 de janeiro de 1810. Era de 

ascendência judia, filho do médico Luís Cipriano de Magalhães e de Clara Miquelina de 

Azevedo Leitão. Luís Cypriano de Magalhães fora um dos primeiros docentes do Liceu de 

Aveiro e um dos cidadãos mais notáveis desta cidade.  

 

A fragilidade física da mãe, levou-o a ser educado pela avó materna, Ana Joaquina Ribeiro 

Costa. A morte prematura da mãe, em junho de 1821, foi um rude golpe para o futuro 

parlamentar. Doravante, o investimento emocional na figura paterna, será um marco 

importante ao longo de toda a sua existência. 
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3. 2.  José Estêvão (este quadro encontra-se na Escola Secundária José Estêvão, em Aveiro). 
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Nas tertúlias entre amigos, surgiam amiúde alusões a essa figura paternal, onde as recordações 

irrompiam de forma espontânea, sempre associadas à sua cidade natal, Aveiro
8
. 

 

A popularidade inicial deve-a, em parte, ao pai, Luís Cipriano Coelho de Magalhães, figura 

insigne de Aveiro, conhecido pelo seu humanismo e filantropia, encarnando verdadeiramente 

a imagem do médico romântico do séc. XIX. Esta faceta granjeava-lhe a simpatia e aceitação 

popular
9
. Sob a sua égide, o filho José Estêvão realizou e concluiu, em Aveiro, em 1825, os 

seus estudos equivalentes ao ensino primário e secundário atuais. 

 

Inicialmente, acalentava a pretensão de estudar Teologia na Universidade de Coimbra para 

um dia se tornar padre. Esta vontade foi-lhe cerceada pelo pai que o convenceu a matricular-

se em 1826 no primeiro ano da Faculdade de Leis
10

. 

 

A relação entre pai e filho pautou-se por extrema cordialidade, sendo verdadeiramente 

exemplar segundo os cânones do modelo patriarcal vigentes nas famílias de classe média 

nacional e europeia da época vitoriana
11

. 

 

As suas ideias políticas, por alguns consideradas subversivas, aliadas a uma certa irreverência 

juvenil e à independência de espírito, valeram-lhe inúmeros dissabores e inimizades entre as 

autoridades académicas da época
12

. 

 

Precipitaram-se os acontecimentos políticos sendo o ambiente estudantil da Universidade de 

Coimbra seriamente afetado por estas quezílias. À queda do vintismo, em 1823, e à 

aniquilação da Constituição de 1822, seguiu-se a proclamação da Carta Constitucional em 

                                                
8 PATO, Raimundo António de Bulhão (1986). Sob os Ciprestes. Vida íntima dos homens ilustres, Lisboa, 

Perspectivas e Realidades,  pp. 107-108; citado por SILVA, Júlio Joaquim da Costa Rodrigues da (2009). José 

Estêvão de Magalhães (1809-1862)- Biografia Parlamentar, Lisboa, 1ª Edição, Assembleia da República e 

Texto Editores, Coleção Parlamento, p. 20. 
9 OLIVEIRA, Jacinto Augusto de Freitas (1863). José Estêvão. Esboço Histórico. Lisboa, Editor François 

Lallement / Sociedade Typographia Franco-Portuguesa, pp. 17-18; COSMACINI, Giorgio: “O Médico”, O 

Homem Romântico, FURET, François (dir.) (1999). Lisboa, Editorial Presença, pp. 145-174. 
10 Ibid. pp. 28-42; ver também A.U.C., José Estêvão Coelho de Magalhães – Livro de Matrículas – 1826-1827 – 

IV, 1.ª D – 2 – 4 – 46 – fl. 38 v. 
11 MAGALHÃES, Luís Estêvão Coelho de (1962). José Estêvão. Estudo e Colectânea, Aveiro, Edição da 

Comissão do Centenário, p. 24. 
12 TENGARRINHA, José (1962). A Obra Política de José Estêvão I – Escritos, debates parlamentares e outros 

discursos, Lisboa, Portugália Editora, pp. XVIII – XIX; consultar também OLIVEIRA, Jacinto Augusto de 

Freitas, José Estêvão. Esboço Histórico.  Lisboa, Editora François Lallemenmt / Sociedade Tipografia Franco – 

Portuguesa, pp. 43-49. 
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1826, a qual se tornou para os liberais de todos os quadrantes, o estandarte da causa 

constitucional
13

. 

 

Porém, originou igualmente uma forte reação contra-revolucionária que se apoiava em D. 

Miguel e na rainha D. Carlota Joaquina. A revolta absolutista do Marquês de Chaves, em 

1826, despoletou a formação do primeiro batalhão académico de Coimbra, no qual se integrou 

José Estêvão
14

. 

 

As suas atividades revolucionárias cessaram, pois com o triunfo de D. Miguel, em 1828, a 

dissolução das Cortes e a abolição da Carta Constitucional de 1826 iniciou-se uma nova fase 

de radicalização política em Portugal. Ante cenário tão despótico e incómodo para os liberais, 

o desembargador José Joaquim Queiroz, antigo deputado, organizou em Aveiro uma loja 

maçónica, dando continuidade a uma estrutura análoga aí existente entre 1820 e 1823. 

Alvitra-se que o pai de José Estêvão, Luís Cipriano Coelho de Magalhães teria fortes ligações 

a este grupo liberal de oposição clandestina ao absolutismo, sendo até provável que lhe 

pertencesse
15

. 

 

Conhecedor do ideário político do filho, tê-lo-á, provavelmente, incumbido de organizar em 

Coimbra uma estrutura revolucionária, preparatória da resistência armada contra D. Miguel. 

José Estêvão, secundado por Luz Soriano, criou em Coimbra, no meio estudantil, uma 

organização secreta, destinada a apoiar uma rebelião militar liberal que se perpetrava em todo 

o país e que viria a eclodir em Aveiro a 16 de maio e em Coimbra a 22 do mesmo mês.  

 

É de capital importância frisar que o seu radicalismo político não deve ser confundido com as 

atividades de um grupo revolucionário, possivelmente Carbonário, a quem foi imputado o 

assassínio de dois docentes da Universidade de Coimbra, ocorrido em Condeixa, no dia 18 de 

março de 1828: os Divoginos
16

. 

                                                
13 TENGARRINHA, José. ob. cit., pp. XVIII-XIX; ver também OLIVEIRA, Jacinto Augusto de Freitas: ob. cit., 

pp. 43-49. 
14 GOMES, José Augusto Marques (1889). José Estêvão. Apontamentos para a sua biografia, Porto, Tipografia 

Ocidental, pp. 11-12; ver também Relação de Todos os Indivíduos que Compuseram o Batalhão dos Voluntários 

Académicos, Coimbra, Imprensa do Trovão e Companhia, 1827, pp. 11-12. 
15 Ibid., pp. 12-13. 
16 PASSOS, Carlos dos (1935). “Regência e reinado de D. Miguel” in PERES, Damião e CERDEIRA, Eleutério 

(dir): História de Portugal – Edição Monumental, comemorativa do 8.º centenário da Fundação da 

Nacionalidade, Barcelos, Portucalense Editora, Ldª., vol. VII, pp. 163-165. 
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Os elementos responsáveis por este ato de selvajaria, verdadeiramente atroz, pertenciam ao 

batalhão académico de 1826, mas não pertenciam à 6.ª Companhia, onde estava José Estêvão 

com os seus amigos, como Manuel José Mendes Leite e José da Costa Pinto Basto. Dos 

estudantes executados pelo assassínio dos docentes, apenas um deles pertencia ao 1.º ano 

jurídico, integrando a 2.ª Companhia; tratava-se de um cidadão brasileiro chamado Manoel 

Inocêncio d’Araujo Mansilhe, não se conhece nenhuma ligação, ainda que remota, que possa 

ligá-lo a José Estêvão
17

. 

 

Num contexto tão turbulento, compreende-se facilmente que os seus estudos se ressentissem. 

Em 1827, matricula-se no 2.º ano de Cânones que nunca chega a concluir por ter sido 

obrigado a fugir com o Batalhão Académico primeiro para o Porto e depois para a Galiza. 

 

Seguiu-se um período da sua vida profundamente conturbado, marcado pelas amarguras do 

exílio e os combates da guerra civil (1828-1834). As divisões políticas entre os liberais, fação 

moderada e outra radical, a ostensiva indiferença internacional da sua existência, aliadas a 

uma certa desorganização do comando constitucional, fizeram com que este foco de rebelião 

soçobrasse. 

 

Em 1828, José Estêvão alistou-se no Batalhão Académico, juntamente com o seu amigo, 

Manuel José Mendes Leite, era o soldado n.º 23 da 3.ª Companhia e integrava o núcleo de 

veteranos da unidade
18

. 

 

Após o combate titubeante de Cruz de Moroiços a 25 de junho de 1828, os revoltosos foram 

irradiados para o Norte do país. Instalou-se um clima de alarmismo generalizado, devido aos 

boatos de derrota e à pressão exercida pelas forças inglesas. Os chefes militares e políticos 

constitucionais que integraram a Junta do Porto, encabeçada pelo Marquês de Palmela, 

desertaram e partiram a 2 de julho de 1828 no navio Belfast (daí o nome Belfastada). Estava 

ditado o destino dos revoltosos, conduzindo-os inevitavelmente ao fracasso. 

 

                                                
17 Relação de Todos os Indivíduos, que Compuseram o Batalhão de Voluntários Académicos, Coimbra, Real 

Imprensa da Universidade, 1828, pp. 6 e 16. 
18 Relação extraída  dos Mapas Originais das Três Companhias do Batalhão Rebelde de Voluntários 

Académicos, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1828, p. 5; ver também Relação de Todos os Indivíduos 

que Compuseram o Batalhão de Voluntários Académicos, Coimbra, Real Imprensa da Universidade, 1828, p. 16.  
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José Estêvão e os seus companheiros de armas viram-se coagidos a abandonar o país a 6 de 

julho de 1828, tendo-se refugiado na Galiza
19

. 

 

Assim começa o seu primeiro exílio que só culminará parcialmente em 1829, com o 

desembarque na ilha Terceira e, verdadeiramente, em 1832, com a entrada na cidade do Porto 

do exército constitucional de D. Pedro IV. 

 

Nesta fase inicial da guerra civil entre absolutistas e liberais, Espanha foi a solução que se 

afigurou mais plausível. 

 

Todavia, a receção em Espanha não foi nada calorosa, como referia amiúde José Estêvão 

quando recordava as agruras vividas nessa época ao discursar no Parlamento Português
20

. 

 

Várias foram as diatribes com D. Manuel de Ignacio Pereira, levando-o a fugir para Orense e 

a ser um dos primeiros a embarcar no Ferrol para Londres. 

 

Ausente da pátria, exilado em Inglaterra, minava-o a saudade de Portugal. Desembarcou a 26 

de agosto de 1828 em Portsmouth, tendo ido viver para Plymouth. Nessa localidade, 

hospedou-se em casa de um amigo de seu pai, Manuel Maria da Rocha Cumieiro. Sobreviveu 

graças ao apoio económico do seu anfitrião e partilhou estes árduos momentos de exílio com 

Mendes Leite e Rebocho. Ainda em 1828, pela mão de Manuel Cumieiro, inicia-se na 

Maçonaria, adotando o nome simbólico de Pórcio. A veleidade de ter enfrentado o regime 

absolutista de D. Miguel, levou a que o eliminassem da Universidade de Coimbra, por aviso 

de 28 de março de 1829, assinado pelo ministro Francisco Alexandre Lobo e dirigido ao Vice-

reitor António Pinheiro de Azevedo e Silva
21

. 

 

Não obstante o clima de totalitarismo que grassava em Portugal, nem tudo estava perdido para 

a causa liberal. A Ilha Terceira revoltou-se no dia 22 de junho de 1828 contra D. Miguel, 

                                                
19 PASSOS, Carlos dos. ob. cit., pp.168-173; ver também OLIVEIRA, Jacinto Augusto de Freitas. ob. cit., pp. 

59-60. 
20 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de (1976). Sessão de 3 de maio de 1843, Diário da Câmara dos 

Deputados, pp. 60-61; a propósito deste assunto veja-se ainda BANDEIRA, Sá da: Diário da Guerra Civil 

(1826-1832). Recolha, notas e posfácio de José Tengarrinha, 2 vols., Lisboa, Seara Nova, vol I, pp. 9-67, 

sobretudo as pp. 46-48.  
21 OLIVEIRA, Jacinto Augusto de Freitas. ob. cit., pp. 63-64. 
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mostrando-se fiel a D. Maria II. Rapidamente se engendra nova rebelião, se prepara um 

exército constituído essencialmente pelos exilados políticos, entre eles se encontra José 

Estêvão. A 30 de janeiro de 1829, embarcam em Plymouth os soldados liberais; esta 1.ª 

Companhia do Batalhão de Voluntários da Rainha D. Maria II integrava os sobreviventes do 

antigo Batalhão Académico, tendo chegado a Angra a 16 de fevereiro de 1829, após uma 

viagem cheia de peripécias ocasionadas pelo bloqueio naval miguelista e inglês à Ilha 

Terceira
22

. 

 

A clivagem existente no seio deste Batalhão, entre académicos e liberais, originada nas 

diferenças sociais e na suspeita de revolta dos mais radicais contra a Junta que governava a 

Ilha, levou a separá-los, evitando quezílias. Por esta razão, criou-se uma companhia de 

artilheiros académicos que foram guarnecer o distrito de S. Pedro dos Biscoitos no interior da 

Ilha Terceira
23

. 

 

Paulatinamente, os liberais derrotaram as forças do exército absolutista de D. Miguel; em 

1830, ocuparam gradualmente as diversas ilhas dos Açores, tendo José Estêvão participado 

ativamente na expedição à ilha de S. Miguel e participado no combate da Ladeira Velha que 

culminou com a vitória arrebatadora dos liberais. 

 

Na senda destes acontecimentos regressou à Ilha Terceira tendo sido incumbido, juntamente 

com Elias José de Moraes, de elaborar a Crónica da Terceira, o jornal oficial da Regência, 

presidida pelo Duque de Palmela. Estes fugazes momentos vividos nos Açores também 

assinalam o surgimento de problemas de saúde, tendo sido socorrido pela família do sargento-

mor de ordenanças, António de Oliveira Pereira
24

. 

 

Entretanto, a conjuntura política europeia sofreu profundas alterações. Em França, ocorria a 

Revolução de julho de 1830; no mesmo ano, em novembro, Palmerston formara em Inglaterra 

um governo liberal e a Bélgica tornava-se independente, em 1831. Estas mudanças acabam 

por se repercutir em prol da causa liberal, pois D. Maria II encontrava-se exilada em Londres 

e contou com o apoio incondicional destas novas forças políticas.  

                                                
22 Ibid., pp. 65-66. 
23 GOMES, José Augusto Marques. ob. cit., pp. 15-16. 
24 PATO, Raimundo António de Bulhão (1984). Homens Políticos, Memórias, Tomo II, Lisboa, Tipografia da 

Real Academia das Ciências, pp. 110-120. 
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O pai de D. Maria II, D. Pedro IV, abdica do título de Imperador do Brasil, a 7 de abril de 

1831, e parte para a Europa em busca de apoio exterior. Assume a Regência em nome da filha 

e chega a S. Miguel a 22 de fevereiro de 1832, assumindo a chefia do exército libertador 

destinado a Portugal. Assim, culmina a Odisseia açoriana de José Estêvão. Este homem de 

têmpera integra o exército dos 7 500 soldados que sob as ordens de D. Pedro IV desembarcam 

a 8 de julho de 1832, no Norte do país, na praia da Arenosa de Pampelido. No dia seguinte, as 

forças liberais ocupam a cidade invicta, o Porto. 

 

Os jovens liberais portugueses imbuídos de um profundo espírito romântico, norteiam-se pelo 

lema revolucionário da época: liberdade ou morte. Viviam num clima cultural profundamente 

influenciado por Lord Byron e Torrijos, levavam o risco até ao limite, encarando-o como algo 

de libertador, capaz de os desprender de uma realidade cinzenta que teimava em os 

amordaçar. 

 

A companhia dos artilheiros académicos foi a última a entrar no Porto, a 9 de julho de 1832; a 

sua função era permanecer depois do exército liberal, protegendo-o de um eventual ataque 

miguelista. Foi um dia memorável para José Estêvão, pois reencontrou o pai, Luís Cipriano de 

Magalhães. 

 

Este fugaz encontro familiar constituiu um episódio meramente fortuito, na medida em que os 

primeiros combates entre as forças liberais e miguelistas demonstraram claramente ser uma 

situação que se iria prolongar. Este confronto ficaria conhecido como o Cerco do Porto que se 

prolongaria de 1832 a 1833. Os jovens académicos não soçobraram ante os opositores. Foram 

enviados para a Serra do Pilar um dos locais-chave da defesa do Porto que era necessário 

acautelar a todo o transe. 

 

A companhia destes jovens académicos foi incumbida de defender o Convento da Serra do 

Pilar, transformado numa fortificação. José Estêvão sobressai novamente graças à sua 

valentia, sendo elevado a 2.º tenente a 4 de abril de 1833. A defesa da flecha dos mortos, 

ocorrida a 25 de julho de 1833, granjeou-lhe a condecoração da Ordem da Torre e Espada. 

Este nome assaz singular, flecha dos mortos, era um local situado fora da Serra do Pilar, entre 

o Lordelo e a Foz; tratava-se de um lugar particularmente perigoso, pois era alvo de 

sucessivos ataques de infantaria e de artilharia. 
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Esta vivência foi uma marca indelével para toda a sua vida que se repercutiu enquanto 

parlamentar. Nas suas intervenções esteve sempre patente a preocupação com a defesa das 

viúvas dos antigos camaradas de luta e os direitos dos antigos combatentes. 

 

Finda a Guerra Civil, foi promovido a primeiro-tenente de artilharia por Decreto de 24 de 

julho de 1834. Após anos tão atribulados que o distanciaram das lides académicas, pôde por 

fim regressar à Universidade de Coimbra, tendo reingressado no terceiro ano da Faculdade de 

Direito. O soldo de oficial permitiu-lhe custear os seus estudos, bem como ajudar os irmãos 

mais novos, também eles estudantes, uma vez que o pai não dispunha de meios para os 

sustentar
25

. 

 

A sua vida académica pautou-se pela temperança, conseguindo refrear os ânimos de alguns 

colegas que consigo coabitavam no antigo Colégio de S. Jerónimo. Terminado o 4.º ano de 

Direito, augurava-se uma carreira promissora de advogado na cidade do Porto; não obstante, a 

conjuntura política portuguesa sofreu alterações de vulto, permitindo-lhe singrar como 

parlamentar. 

 

Na realidade, a 9 de setembro de 1836 ocorreu em Lisboa uma revolução que aboliu a Carta 

Constitucional de 1826 e restaurou a Constituição de 1822. 

 

Luís Cipriano de Magalhães, pai de José Estêvão, aproveitou para promover a candidatura do 

filho às novas Cortes Constitucionais e Constituintes que deveriam incumbir-se de proceder a 

uma reforma constitucional. Em Aveiro, o governador civil, José Henriques Ferreira de 

Carvalho e o secretário-geral, Manuel José Mendes Leite, amigos pessoais de José Estêvão, 

apoiaram incondicionalmente a sua candidatura. 

 

No início de 1837 partiu rumo a Lisboa, hospedando-se em casa de José Ferreira Pinto Basto, 

amigo de seu pai. A família Ferreira Pinto Basto era abastada, sendo industriais de Aveiro e 

donos da fábrica de cerâmica da Vista Alegre, em Ílhavo. O facto de ter sido eleito como 

representante da ala da extrema-esquerda Setembrista, permitiu-lhe manter a independência 

                                                
25 OLIVEIRA, Jacinto Augusto de Freitas. ob. cit., pp. 102-104. 
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de opinião, levando-o desde logo a manifestar a sua discordância perante algumas diretrizes 

do governo de Passos Manuel
26

. 

 

Enquanto parlamentar, notabilizou-se pela eloquência, sendo uma das figuras principais da 

oratória portuguesa do século XIX. A arte de falar em público, adquirira-a desde os debates 

tidos com o pai aquando da adolescência, bem como das atividades políticas dos tempos da 

Universidade. José Estêvão possuía uma centelha que o diferenciava dos demais oradores, 

pois não se confinava aos exemplos clássicos, mas rompia com a tradição, criando a 

verdadeira oratória romântica da época
27

. 

 

Imbuído de firmes convicções, permaneceu na memória dos seus contemporâneos como um 

orador ímpar. Houve até quem o comparasse a oradores românticos franceses da Restauração 

como Lamartine, Foix ou Benjamin Constant
28

. 

 

O século XIX foi um período profundamente conturbado do ponto de vista político. O ano de 

1843 inicia-se sob a égide de um Cabralismo tentacular e profundamente arreigado no poder. 

Apesar desta atitude ditatorial, Costa Cabral não podia considerar a situação política 

absolutamente consolidada, conquanto tivesse o apoio crescente de D. Maria II e de D. 

Fernando. 

 

José Estêvão insurge-se contra a ditadura de Costa Cabral, atitude que lhe vale sérios 

dissabores, levando-o novamente ao exílio. A política de Costa Cabral confinava-se a medidas 

esparsas que não obedeciam a uma visão de conjunto das necessidades do país. José Estêvão 

desfere um profundo ataque pessoal a Costa Cabral, considerando-o um oportunista destituído 

                                                
26 GOMES, José Augusto Marques. ob. cit., p. 27; veja-se também, OLIVEIRA, Jacinto Augusto de Freitas: ob. 

cit., pp. 105-111.  
27 TENGARRINHA, José (1962). A Obra Política de José Estêvão I – Escritos, debates parlamentares e outros 

discursos, 2 vols., Lisboa, Portugália Editora, pp. 110-114;ver igualmente TENGARRINHA, José (1974). “A 

Oratória e o Jornalismo no Romantismo”,  separata das Atas do Primeiro Colóquio de 1970 – Estética do 

Romantismo em Portugal, organizado pelo Centro de Estudos do séc. XIX do Grémio Literário, Lisboa, Grémio 

Literário, pp. 185-191 e TENGARRINHA, José. “Oratória Política”, Dicionário de História de Portugal, 

SERRÃO, Joel  (dir.).(1971). Lisboa, Iniciativas Editoriais, vol. IV / Adenda, pp. 449-460. 
28 SILVA, Luís Augusto Rebelo da (1870). “José Estêvão Coelho de Magalhães. Retrato Parlamentar”. Varões 

Ilustres das Três Épocas Constitucionais. Colecção de Esboços e Estudos Biográficos, Lisboa, Livraria de 

António Maria Pereira, Editor, pp. 217-218. 
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de princípios que se tornou ministro em 1839, contrariamente a ele, que vaticinara jamais o 

ser
29

. 

 

O debate redunda fatalmente na mesma questão, a Revolução de Setembro e os 

acontecimentos políticos de março de 1838. Inevitavelmente, alude-se à escolha que José 

Estêvão fez de Costa Cabral para administrador geral de Lisboa e o compromisso por ele 

assumido de pugnar pelos ideais da revolução. A realidade desmoronou esta visão idealista de 

Costa Cabral, revelando-o um ditador, absolutamente distante dos princípios altruístas dos 

mentores da Revolução de Setembro. 

 

A clivagem entre Costa Cabral e José Estêvão agudizou-se a tal ponto que a amizade que 

outrora os unia, acabou por sucumbir
30

. 

 

Em tempos correligionários políticos e amigos, rapidamente se tornam inimigos figadais, 

chegando por vezes a beirar o insulto. Um momento paradigmático deste clima de crispação 

ocorre aquando do debate sobre a dotação da rainha, durante o qual os dois adversários se 

acusam reciprocamente de covardia. José Estêvão, num assomo de irritação, chega a defini-lo 

como o “célebre e notório trânsfuga da batalha do Chão da Feira”
31

, em plena Revolta dos 

Marechais, em 1837. 

 

José Estêvão desafia ostensivamente Costa Cabral. Na verdade, questiona os verdadeiros 

motivos que terão levado o Ministro do Reino a dotar a família real com o orçamento de 

Estado; não estariam em questão as prerrogativas da coroa, mas sim tornar a rainha num mero 

joguete nas forças impiedosas do poder. José Estêvão pretende colocar a monarca de 

sobreaviso ante um estratagema tão ardiloso, quando ela pensa ter encontrado no Cabralismo 

apoio e proteção. 

 

Costa Cabral deixava-se levar apenas por uma ambição pessoal desenfreada, como já tinha 

demonstrado em Lisboa, quando os cabralistas furiosos com a resistência de D. Maria II e 

                                                
29 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de. sessão de 25 de janeiro de 1843, Diário da Câmara dos Deputados, 

p. 254. 
30 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de. sessão de 27 de janeiro de 1843, Diário da Câmara dos Deputados, 

p. 279. 
31 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de. sessão de 7 de junho de 1843, Diário da Câmara dos Deputados, pp. 

77-78. 
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com o decreto de 10 de fevereiro de 1842, ameaçaram impor-se à força à rainha e cortar-lhe a 

dotação pessoal
32

. 

 

Os constantes conflitos levaram-no, novamente, a ausentar-se do país. A sua passagem por 

Espanha foi fugaz, como o comprovam as cartas dirigidas ao Conde de Bonfim que referem 

expressamente algumas peripécias desta estadia que se prolongará até ao seu embarque para 

Marselha, a 7 de julho
33

. 

 

José Estêvão radicou-se em Paris, em princípios de agosto e aí permaneceu até maio de 1846. 

Na capital francesa manteve-se inteirado sobre o agitado panorama político português
34

. 

 

Hospedou-se numa casa da rua Laffite, n.º 20, partilhando-a com o seu amigo de longa data, 

José Mendes Leite. 

 

Durante a sua estada, mostrou-se ávido de obter novos conhecimentos e informações sobre o 

que se passava politicamente em França. Frequentava o salão da baronesa da Regaleira onde 

travou conhecimento com muitos dos vultos que viriam a desencadear a revolução 

republicana de 1848 nesse país
35

. 

 

O exílio levou-o a perder o posto de capitão de artilharia e o de lente proprietário da Escola 

Politécnica
36

. 

 

Não obstante este exílio ter sido particularmente difícil, o seu prestígio em Portugal 

permanece incólume, sendo conhecido no meio político português pela sua valentia e 

honradez. As diversas alas políticas reconheciam a hombridade do seu carácter, apesar das 

divergências ideológicas. 

 

                                                
32 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de. sessão de 7 de junho de 1843, Diário da Câmara dos Deputados, p. 

78. 
33 RIBEIRO, Maria Manuela Tavares (1985). “A Restauração da Carta Constitucional e a Revolta de 1844”, 

Revista de História das Ideias, vol. VII, Revoltas e Revoluções, Coordenação de Amadeu José de Carvalho 

Homem, António Resende e Rui Bebiano, Coimbra, Instituto de História das Ideias, pp. 234-241. 
34 GOMES, José Augusto Marques. ob. cit., p. 103. 
35OLIVEIRA, Jacinto Augusto Freitas (1863). José Estêvão, Esboço Histórico, Lisboa, Editor François 

Lallement/Sociedade Tipográfica Franco-Portuguesa, p. 225; ver também GOMES, José Augusto Marques 

(1881). Manuel José Mendes Leite – Esboço biográfico, Porto, Tipografia Comércio e Industrial, p. 21. 
36 GOMES, José Augusto Marques. ob. cit., p. 103. 
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José Estêvão acalentava a esperança de poder regressar a Portugal, se houvesse uma amnistia 

do governo; não pretendia reaver os antigos cargos, por uma questão de coerência com o seu 

passado revolucionário, como refere, em 1844, o representante diplomático português em 

Paris
37

. 

 

O governo de Costa Cabral considerava José Estêvão um elemento pernicioso e ameaçador, 

apesar de se encontrar no exílio. As suspeitas avolumam-se e há quem afirme, convictamente, 

tê-lo visto na sua cidade natal, Aveiro. 

 

O seu eventual regresso à pátria, ensombra a estabilidade política e, por esta razão, Costa 

Cabral pede ao representante diplomático em Paris informações sobre o paradeiro de José 

Estêvão. As dúvidas dissipam-se quando recebe de Paris a informação que José Estêvão aí 

permanece: “§ 3 Pelo que fica dito, verá V. Exª. que foi fabulosa e destituída do menor 

fundamento a pretendida aparição deste indivíduo em Aveiro, na noite de 5 do mês 

passado”
38

. 

 

Sob uma aparente placidez, José Estêvão passou o ano de 1845 no exílio parisiense. 

Entretanto, em Portugal, vivia-se a consolidação da ditadura de Costa Cabral. Aparentemente, 

havia unanimidade nacional, no entanto persistia uma importante oposição, que a todo o 

transe se procurava camuflar. O aparente sucesso das políticas económicas e financeiras e das 

reformas jurídicas e administrativas do país exigem a utilização de métodos repressivos para 

travar quem tiver a veleidade de se opor ao regime político vigente
39

. 

 

As eleições de 1845 ilustram magistralmente o clima de arbitrariedade e de prepotência que se 

vivia em Portugal. A partir de 15 de Março de 1845 a oposição enceta reuniões chefiadas por 

Luís Mouzinho de Albuquerque, Sá da Bandeira e Passos Manuel; a oposição congregava 

várias fações numa frente comum, os cartistas puros, os setembristas e os miguelistas. Apesar 

                                                
37 ANTT, MNE (1845). caixa 606, Legação de Paris, Ofício Reservado, n.º 16, Paris, 11 de julho de 1845, do 

Visconde da Carreira para José Joaquim Gomes de Castro, fl. 1. 
38 Ibidem. 
39 BONIFÁCIO, Maria de Fátima (2007). D. Maria II, Lisboa, Círculo de Leitores e Centro de Estudo dos Povos 

e Culturas de Expressão Portuguesa, Temas & Debates,  pp. 171-197. 



 

242 

 

das diferenças ideológicas, movia-os um fito comum, derrotar as políticas fiscais do 

Cabralismo
40

. 

Neste contexto político de conflito latente, Costa Cabral sublima nas táticas escolhidas de 

idoneidade duvidosa, cujo único objetivo era triunfar nas eleições
41

. 

 

O clima de repressão que se instalou e a viciação das eleições praticamente aniquilaram a 

representação parlamentar da oposição. Os impostos tornaram-se um fardo incomportável 

para a generalidade da população; a esta pesada carga tributária juntou-se a obrigatoriedade 

dos enterros nos cemitérios. Estes dois fatores desembocaram numa revolta popular e 

camponesa, em abril de 1846, que ficaria conhecida como Maria da Fonte. 

 

Sob a égide das elites políticas locais, de feição miguelista, cartista pura e setembrista, este 

clima de insurreição popular alastrou-se rapidamente por todo o país. Um número 

significativo de deputados da Câmara dos Pares anuiu a este movimento, sendo chefiado pelo 

Duque de Palmela e pelos deputados da oposição. 

 

O governo de Costa Cabral acaba por sucumbir, a 17 de maio de 1846, sendo substituído 

inicialmente por um governo transitório encabeçado por Palmela, Terceira e Saldanha e, 

finalmente, por um governo definitivo, a 26 de maio de 1846. Passos Manuel consegue a 

custo neutralizar a revolta popular, em nome do Duque de Palmela; para levar a bom porto 

esta espinhosa tarefa surge o compromisso de respeitar a reforma da Carta Constitucional de 

1826, segundo o célebre decreto de 10 de fevereiro de 1842 (decreto de 27 de maio de 

1846)
42

. 

 

Entretanto, José Estêvão permanece em Paris e mantém-se ao corrente do conflito que 

avassala Portugal e o percorre de lés a lés. As referidas eleições de 1845 tinham sido seguidas 

com particular interesse por José Estêvão, bem como todo o processo que levou à derrota de 

Costa Cabral
43

. 

 

                                                
40 MACEDO, António Teixeira de (1984). Traços de História Contemporânea, 1846-1847, Lisboa, Edições 

Rolim, pp. 57-59. 
41 Ibid., pp. 59-60. 
42BONIFÁCIO, Maria de Fátima. ob. cit.,  pp. 171-192; veja-se também MACEDO, António Teixeira. ob. cit., 

pp. 67-77.  
43OLIVEIRA, Jacinto Augusto Freitas de. ob. cit., pp. 225-226. 
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José Estêvão ao tornar-se ciente da revolta popular da Maria da Fonte e da queda de Costa 

Cabral, regressa a Portugal, onde desembarca discretamente, a 14 de junho de 1846, furtando-

se às homenagens que lhe pretendiam prestar os amigos e aqueles que outrora tinham sido 

companheiros de armas
44

. 

 

Bulhão Pato relata-nos o regresso de José Estêvão como alguém combalido física e 

emocionalmente, mas com a centelha de coragem que nunca perdera. Apesar de todas as 

agruras vividas, mantinha a sua habitual energia e determinação política
45

. 

 

A popularidade que granjeou no seio dos meios radicais lisboetas está bem patente na 

curiosidade que a sua chegada despertou no universo político
46

 da capital e o papel central que 

exerceu no jantar de homenagem aos revoltosos de Torres Novas (11 de julho de 1846), 

durante o qual proferiu um discurso memorável, no Teatro D. Maria, durante uma sessão 

encabeçada por Sá da Bandeira e Almeida Garrett. No exterior do edifício secundava-os uma 

multidão que os apoiava incondicionalmente; o discurso de José Estêvão culminou com uma 

frase que se tornou célebre: “Em conclusão, peço-vos que bebamos à união íntima e perpétua 

do Exército e do Povo”
47

. 

 

O discurso alude ainda a outras questões, particularmente importantes na época, 

nomeadamente o elogio aos emigrados espanhóis em Portugal. Preconiza uma atitude de 

solidariedade entre Portugal e Espanha, com o fito de obter o tão almejado progresso. Esta 

proximidade ibérica poderia ser o garante no premente conflito entre as grandes potências 

europeias. Refira-se que esta proposta não pressupõe uma aliança com Espanha que implique 

qualquer projeto de união ibérica, uma vez que nutre um profundo sentimento de patriotismo. 

 

O culminar da Guerra Civil da Patuleia, formalizado pela Convenção de Gramido, em 1847, 

não trouxe a estabilidade desejada que o país, já exaurido, tanto necessitava. A breve trecho, 

com o regresso de Costa Cabral ao poder e o afastamento de Saldanha, o país regressava a um 

                                                
44TENGARRINHA, José (1962). A Obra Política de José Estêvão – Escritas, debates parlamentares e outros 

discursos, 2 vols., Lisboa, Portugália Editora, vol. I, p. 39. 
45PATO, Raimundo António de Bulhão (1986). Sob os Ciprestes, Vida Íntima dos Homens Ilustres, Lisboa, 

Perspectivas e Realidades, pp. 120-121. 
46 TENGARRINHA, José. ob. cit., vol. I, p. XL e pp. 340-342. 
47 Ibid., p. XL e pp. 317-321; veja-se também GOMES, José Augusto Marques: ob. cit.,pp. 107-111. 
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passado esclerosado, minado pelos mesmos vícios, mas distante das virtudes relacionadas 

com uma política de desenvolvimento do país.  

 

José Estêvão tentava escapar à perseguição movida pelos vencedores, uma vez que as 

garantias de amnistia dadas pelas potências estrangeiras, não o protegiam de ser agredido e 

morto nas ruas de Lisboa pelos voluntários cartistas, nomeadamente pelo Batalhão do 

Algarve, constituído por emigrados perseguidos pelos setembristas durante a Patuleia
48

. 

 

Mau grado o clima de ameaça que pairava, não se deixou intimidar e dedicou-se novamente 

ao jornalismo, desta feita no periódico Revolução de Setembro, cuja publicação reiniciou a 1 

de agosto de 1847. 

 

Momentos tão conturbados politicamente eram o cenário propício à falsificação dos 

recenseamentos, comprometendo toda a seriedade do processo eleitoral. Entretanto, surgira o 

Partido Nacional Coligado, constituído por uma coligação oposicionista que integrava 

miguelistas, cartistas e setembristas. Entre os seus elementos mais distintos figurava José 

Estêvão. Este partido assume-se como o paladino da Nação e elabora um texto que se dirige 

aos eleitores das assembleias primárias no qual se apela à não-violência nas eleições e a uma 

resistência perante os abusos do poder. José Estêvão bateu-se desde sempre pela elaboração 

de uma lei eleitoral que salvaguardasse os direitos dos cidadãos e os protegesse contra 

quaisquer represálias. Este temor era legítimo, uma vez que a violência imperava nos atos 

eleitorais, fazendo-os recear pela sua integridade física. 

 

O texto elaborado pelo Partido Nacional Coligado previa várias medidas em prol do bom 

funcionamento da administração pública, co-responsabilizando os ministros de Estado e os 

funcionários públicos pelo uso fraudulento dos dinheiros públicos, mas procura também 

garantir o acesso às carreiras públicas dos jovens que tivessem frequentado o ensino médio e 

superior. Na senda do Estado social francês que emerge nesta época,
49

 insiste-se na 

importância dada ao conhecimento científico e técnico, no desenvolvimento da instrução 

pública e ao apoio à Imprensa. Assiste-se, assim, a uma conceção diferente de Estado que 

intervém ativamente nos aspetos culturais, educacionais e sociais. 

                                                
48 GOMES, José Augusto Marques. ob. cit., p. 114. 
49 ROSANVALLON, Pierre (1990). L’État en France - De 1789 à nos jours, Paris, Éd. Seuil, pp. 37-110. 
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A Revolução de fevereiro de 1848, em Paris, gerou acontecimentos decisivos que vieram a 

inspirar as revoluções europeias, democráticas e românticas de 1848-1849. Houve um 

impacto imediato em Portugal, pois as próprias autoridades da nova República francesa 

contribuíram indiretamente para este facto, através do seu encarregado de Negócios, Ferrière-

le-Vayer, que privara com José Estêvão aquando do seu segundo exílio em França
50

. 

 

Esta ousada atividade revolucionária levou à criação em Lisboa de uma comissão 

revolucionária constituída, entre outros, por José Estêvão, Oliveira Marreca e António 

Rodrigues de Sampaio. Esta comissão ficou perpetuada com o curioso nome de Triunvirato 

Republicano
51

. É por esta altura que José Estêvão nas páginas do periódico Revolução de 

Setembro faz o panegírico da República francesa, sem contudo pôr em causa a monarquia
52

. 

 

Não obstante a moderação das suas palavras, a centelha revolucionária que tanto o 

caracterizava acabou por influenciar muitos estudantes de Coimbra e a Carbonária lusitana, 

criada nesta cidade a 29 de maio de 1848
53

. 

 

O Marquês de Fronteira, enquanto Governador Civil de Lisboa, estava incumbido de apurar 

os nomes envolvidos nesta conspiração revolucionária. Ao relatar os acontecimentos, surge 

José Estêvão como um dos principais mentores, ao lado de Pina Cabral, Anselmo 

Braamcamp, Morais Mantas, Leonel Tavares e o Conde de Subserra
54

. 

 

Crê-se que José Estêvão terá sofrido forte influência de Mazzini
55

, pois segundo afirma Jaime 

Magalhães Lima: “Ora José Estêvão foi no liberalismo português um eco de Mazzini – por 

coincidência de vocação ou por instrução do entendimento, pouco importa o sistema de 

iniciação”
56

. 

                                                
50 RIBEIRO, Maria Manuela Tavares. ob. cit., pp. 88-89. 
51Ibid., pp. 101-102. 
52TENGARRINHA, José. ob. cit., p. 125. 
53RIBEIRO, Maria Manuela Tavares. ob. cit., pp. 108-109. 
54BARRETO, José Trazimundo Mascarenhas (1986). Memórias do Marquês de Fronteira e de Alorna  ditadas 

por ele próprio em 1861, revistas e coordenadas por Ernesto de Campos de Andrade,2.ª Edição, Lisboa, 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda, vols. VII-VIII,  pp. 297-299. 
55A propósito da influência de Mazzini em Portugal, sobretudo em 1848, veja-se RIBEIRO, Maria Manuela 

Tavares. Mazzini e il Mazziniesimo in Portugallo. FIRENZE, Le Monnier, 2003, Sep. de Nuova Antologia, 

n.º2227, 2003, pp. 229-255. 
56LIMA, Jaime de Magalhães (1928). “José Estêvão”, Aveiro, Edição da Revista Labor, pp. 36-38. 
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Anselmo Braamcamp, correligionário político de José Estêvão, foi enviado a Paris, em 1848, 

pelo Triunvirato Republicano, com o intuito de obter o reconhecimento da República 

Francesa do futuro governo revolucionário
57

. 

 

O Duque de Saldanha, quando se tornou sabedor desta conspiração, ordenou ao Marquês de 

Fronteira, na altura Governador Civil de Lisboa, para dar ordem de prisão aos responsáveis. 

Entre os implicados encontrava-se José Estêvão, o qual consegue miraculosamente escapar à 

tenaz perseguição que lhe moveram
58

. 

 

Doravante, José Estêvão passaria à clandestinidade, vivendo um período da sua vida que só 

culminaria com a amnistia coincidente com o regresso de Costa Cabral ao poder, em 18 de 

junho de 1849. 

 

As agruras destes anos deveram-se essencialmente ao facto de se ter afastado dos trabalhos 

parlamentares, porquanto não conseguira ser reeleito. Neste período, dedicou-se à advocacia, 

juntamente com o seu irmão, tendo-se notabilizado pelo trabalho desenvolvido
59

. 

 

O golpe de Estado da Regeneração, em 1851, permitiu de novo o regresso de José Estêvão à 

política. Em finais de 1851, após seis anos de ausência, regressou à vida parlamentar, 

continuando a pautar-se por uma observação sagaz e uma intervenção acutilante. 

 

Um dos assuntos mais polémicos é a questão dos analfabetos poderem ter direitos políticos. 

José Estêvão perante assunto tão melindroso, defende acerrimamente o direito que lhes 

assiste. A fação parlamentar de direita insurge-se ante tal pretensão, alicerçando a sua opinião 

no artigo 37º do Decreto de 20 de setembro de 1844. Todavia, José Estêvão e a ala esquerda 

são apologistas incondicionais de uma interpretação da lei que não exige tal requisito
60

. 

 

                                                
57TENGARRINHA, José. ob. cit., vol. I, pp. XLVII – XLVIII. 
58Ibid, vol. I, pp. L-LI; ver também BARRETO, José Trazimundo Mascarenhas. ob. cit., vols. VII-VIII,      

pp.300-301. 
59 TENGARRINHA, José. ob. cit., vol. I, p. LI; ver igualmente PATO, Raimundo António de Bulhão, ob. cit.,pp. 

124-126. 
60 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de (1851). 11ª sessão preparatória de 31 de dezembro de 1851, Diário 

da Câmara dos Deputados, p. 32. 
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Era favorável a uma maior participação da população masculina na vida política e nas 

eleições; o analfabetismo não deveria constituir um entrave, pois se assim fosse seriam 

confiscados os direitos políticos à maioria do povo que jazia, na sua quase totalidade na maior 

ignorância. 

 

Durante o ano de 1852, a sua atividade parlamentar foi diminuta, por ter estado doente desde 

fevereiro até finais de junho. Em julho de 1852 agradece no parlamento, ao povo de Lisboa, 

os gestos de solidariedade que o rodearam neste período conturbado da sua vida
61

. 

 

Em 15 de novembro de 1853 morre a Rainha D. Maria II. José Estêvão manifesta o seu pesar 

através de um texto publicado no Campeão do Vouga a 17 de novembro de 1853
62

. 

 

Refira-se que durante este período, José Estêvão não se encontrava em Lisboa, mas em 

Aveiro. O reinado de D. Maria II fora particularmente importante, uma vez que assinala a 

instauração do Liberalismo em Portugal, após a longa guerra civil de 1828-1834
63

.  

  

A morte de D. Maria II constitui um rude golpe, sendo um momento decisivo para José 

Estêvão e para todos os políticos que sopesavam o que fora feito ao longo de 19 anos e o que 

faltava fazer em benefício do país. A responsabilidade agudizava-se na medida em que era 

crucial preservar e desenvolver o legado desta Rainha, prestando assim jus à sua memória
64

. 

 

Após anos de profunda dedicação à pátria e de sucessivos sacrifícios pessoais, José Estêvão 

tornou-se, em 1862, grão-mestre da confederação maçónica sucedendo nesta função ao 

Marquês de Loulé. Em setembro e outubro pairava a ideia que viria a integrar o elenco 

governamental, cogitando-se seriamente a hipótese de que viria a assumir o Ministério do 

Reino
65

. Porém, em 2 de novembro adoeceu inesperadamente e veio a falecer a 4 desse 

mesmo mês, infundindo a total estupefação na classe política e no povo de Lisboa
66

. O Diário 

de Lisboa retratou este fatídico acontecimento nestes termos: 

                                                
61 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de. Sessão de 20 de julho de 1852, Diário da Câmara dos Deputados,  

p. 276. 
62 MAGALHÃES, José Estêvão Coelho de. “D. Maria II”, citado por TENGARRINHA, José: ob. cit., vol. I, 

p.154, nota 1. 
63 Ibid, pp. 154-156. 
64 Ibid., pp. 158-159. 
65 TENGARRINHA, José. ob. cit., vol. I, pp. LIX – LXI e pp. 333 – 334. 
66 Ibid., pp.  LXI – LXII. 
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“A tribuna portuguesa está de luto. O grande vulto parlamentar, cuja voz 
eloquente e frase demosténica  faziam a glória do país, já não existe. O sr. 

José Estêvão Coelho de Magalhães entregou o espírito ao eterno a noite 

passada. Foi uma grande perda para esta nação e para a liberdade”
67

. 

 

Os seus restos mortais foram sepultados no Cemitério dos Prazeres, tendo ficado no jazigo da 

família de José Ferreira Pinto Basto. A esse ato solene acorreram numerosos populares, tendo 

sido um momento de profunda consternação. 

 

Em 1864, foi trasladado para Aveiro, sua terra natal, onde os restos mortais foram depositados 

em jazigo particular
68

. 

 

Um dos maiores historiadores da cidade de Aveiro, Marques Gomes, descreve a solenidade 

que rodeou a trasladação do féretro de José Estêvão, bem como o clima de pesar que se sentia: 

 

«O enterro de José Estêvão em Aveiro realisou-se no dia 16 de maio de 1864 

e foi o acto funebre mais imponente que esta cidade tem presenceado. O 

cadaver foi transportado de Lisboa n’um comboyo especial que, tendo sahido 
da estação de Santa Apolonia pelas 7 horas da manhã d’aquelle dia, chegou à 

cidade de Aveiro das quatro horas para as cinco da tarde do mesmo. 

De como na estação se organisou o préstito funebre dizem-no os seguintes 
periodos que vou pedir aos dois jormaes que então aqui se publicavam»

69
.  

 

Houve periódicos que retrataram as Exéquias fúnebres de José Estêvão com todo o pormenor: 

«Formando alas ao longo da estrada, e trajando rigoroso dó, mostravam todos pelo 

recolhimento que as cinzas de José Estêvão eram recebidas por quem sabia honrar a sua 

memória»
70

. 

 

Pôde-se ainda ler num afamado jornal de Aveiro a notícia desta pungente cerimónia: 

 

«No comboyo da manhã, alguns dos mais fieis e dedicados amigos de José 

Estêvão tinham ido a Coimbra, para acompanharem o cadaver, fazendo parte 
da Commissão alguns artistas. 

                                                
67 ANÓNIMO (1862). Parte não oficial – notícias do reino – Continente, Diário de Lisboa, n.º 250, de 5 de 

novembro de 1862, pp. 2648 – 2649. 
68 Ibid., n.º 251, de 6 de novembro de 1862, p. 2658. 
69 GOMES, José Augusto Marques, (1899), Subsídios para a História de Aveiro. Aveiro, Typographia do 

“Campeão das Províncias”,   p. 151. 
70 O Campeão das Províncias, n.º 1: 236 de 18 de maio de 1864. 
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À chegada do comboyo que conduzia o cadaver, uma commoção eléctrica se 

apossou de toda aquella multidão. As portas da estação estavam abertas e o 

caes apinhado de gente […] Foi difficilimo organizar o préstito. Uma 
multidão compacta esta alli agglomerada, e só a muito custo foi formando 

alas pela estrada. Já ia a grande distancia o principio do prestito, e ainda o 

cadaver estava pousado sobre os descanços esperando que o povo desse logar 

a que proseguisse. 
Não se pode saber de quantas pessoas se compunha o préstito. Muitos iam 

sem tochas, por não chegarem as que estavam prevenidas, apesar de se 

haverem reunido todas que havia na cidade, inclusive as pertencentes a 
irmandades e confrarias e terem vindo cerca de quatrocentos de Coimbra. 

Aos dois lados do feretro ia a commissão dos academicos que de Coimbra 

veio expressamente para assistir a este acto. 

Atraz iam aquelles que com José Estêvão mais intimamente conviveram 
durante a vida. […]. 

Mais adiante, defronte do  convento de Sá, ainda uma outra phylarmonica, A 

Aveirense, tomou logar no prestito, que seguiu rua abaixo no meio d’uma 
multidão immensa»

71
. 

 

A morte prematura de José Estêvão levou a que os parlamentares, seus contemporâneos, 

relembrassem o orador eloquente, mas, sobretudo, o “defensor das liberdades públicas”
72

, o 

“talento gigante”
73

, o “grande cidadão”
74

. 

 

Das diferentes alas políticas, desde os regeneradores aos progressistas, todos são unânimes em 

reconhecer o “lugar vazio”
75

 deixado na Câmara dos Deputados pela morte inusitada do 

“Demóstenes português”
76

. 

 

Curiosamente, das Atas do Conselho Escolar não consta qualquer informação sobre a morte 

deste benemérito do Liceu. Todavia, anos mais tarde, a 21 de outubro de 1866, os antigos 

alunos homenageiam-no descerrando uma gravura a óleo, na sala da Biblioteca, onde se 

vislumbra a imagem de José Estêvão. Entre o espólio existente guardado nesta Escola 

encontra-se este quadro do pintor lisbonense José Maria Sales. 

 

 

                                                
71 O Distrito de Aveiro, Aveiro, n.º 279 de 17 de maio de 1864. 
72 VASCONCELOS, Santana (1862). Diário da Câmara dos Senhores Deputados, sessão de 5 de novembro de 

1862, Diário de Lisboa, n.º 251 de 6 de novembro de 1862, pp. 2657 – 2658. 
73 MELO, Fontes Pereira de (1862). Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão de 5 de novembro de 

1862,  Diário de Lisboa, n.º 251 de 6 de novembro de 1862, p. 2658. 
74 RIBEIRO, Casal (1862). Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão de 5 de novembro de 1862, 

Diário de Lisboa, n.º 251 de 6 de novembro de 1862, p. 2658. 
75 Ibidem. 
76 MELO, Fontes Pereira de (1862). Diário da Câmara dos Senhores Deputados, Sessão de 5 de novembro de 

1862,  Diário de Lisboa, n.º 251 de 6 de novembro de 1862, p. 2658. 
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A Escola Secundária José Estêvão possui o Auto da Inauguração que aqui se transcreve: 

 

“Auto da Inauguração do retrato de José Estêvão Coelho de Magalhães, que os 

estudantes da Cidade de Aveiro mandaram colocar na Bibliotheca do Lyceu 

Nacional da mesma Cidade: Anno do nascimento de Nossos Senhor Jesus Christo 
de mil oitocentos sessenta e seis, aos vinte e um dias do mez de Outubro do dito 

anno, nesta Cidade de Aveiro e sala da Bibliotheca do Lyceu Nacional da mesma 

cidade, onde se havião dignado comparecer o Excellentissimo. Reitor do Lyceu, 
Presidente honorário da Commissão encarregada da colocação do retrato que em 

testemunho de gratidão e respeito à memória de José Estêvão Coelho de 

Magalhães os estudantes da mesma Cidade mandaram alli colocar e estando 
igualmente presentes os dois filhos menores do grande Orador e os 

Excellentissimos Vigario Geral, Professores do Lyceu e Seminário, Governador 

Civil, Juiz de Direito, Delegado do Procurador Régio desta Comarca, Delegado 

do Thesouro, Administrador do Concelho e a Commissão encarregada da dita 
collocação, bem como todos os mais estudantes que para ella concorreram, 

seguindo-se um grande concurso de pessoas de ambos os sexos que, tanto da 

cidade como de fora d’ella vieram assistir a esta festa; achando-se a salla 
adornada convenientemente com tropheos e escudos em que se Lião datas 

commemorativas dos epizodios mais notáveis da vida de José Estêvão, tomou a 

palavra o Excellentissimo Presidente honorário da Commissão, depois de ter 
descoberto o retrato. Então no Largo Municipal, que se achava decorado com 

mastros, bandeiras e flores e onde fazia guarda de honra o Destacamento da 

guarnição d’esta Cidade, tocaram as cinco bandas de musica, Vista Alegre, 

Amizade, Vagos, a Velha de Águeda e Aveirense o hynno dos estudantes do 
Lyceu, subindo muitas girândolas de foguetes. Em seguida, pediram e obtiveram a 

palavra dous membros da Commissão, que falaram por parte dos estudantes á 

maneira que esta lhe era concedida; subindo também à tribuna muitas outras 
pessoas que quizerão prestar homenagem à memória d’aquelle propugnador das 

liberdades pátrias, e entre estes alguns académicos de Coimbra, que 

expressamente vieram para assistir a esta solemnidade, findo o que eu, primeiro 

Secretario da Commissão li este auto, que assignei com as pessoas acima 
nomeadas. Francisco Augusto da Fonseca Regalla – Manoel Gonsalves de 

Figueiredo, Reitor do Lyceu – José António Pereira Bilhano, Vigario Gedral do 

Bispado – O Bacharel Clemente Pereira Gomes de Carvalho, Professor do Lyceu 
– O Bacharel João Pereira de Sousa e Sá, Professor do Lyceu – Bernardo Xavier 

de Magalhães, Professor do Lyceu – O Medico Cirurgião Elias Fernandes 

Pereira, Professor do Lyceu “
77

. 
 

 

O Liceu de Aveiro foi precursor na medida em que teve o privilégio de ter um edifício 

construído de raiz, contrariamente aos outros que se alojaram em edifícios degradados que 

chegavam a beirar a ruína. A José Estêvão se deve esta benesse governamental.  

 

 

                                                
77 TAVARES, José Pereira (1937). Historia do Liceu de Aveiro, Separata do vol. VII do Arquivo do Distrito de 

Aveiro, Tipografia Popular, Figueira da Foz,  pp. 19 – 23. 
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3.3. Implementação e desenvolvimento  

 

 3.3.1. O Paço Episcopal 

 

O Liceu foi instalado, inicialmente, no Paço Episcopal. Outrora, este sumptuoso edifício fora 

morada de uma mui nobre família, os Tavares. Já em 1687, este palacete era considerado 

como o melhor edifício particular existente em Aveiro. Desconhece-se com exatidão a época 

em que foi erigido, contudo é possível afiançar que não foi antes do reinado de D. João II. 

 

Os Tavares descendem de Pedro Viegas de Tavares, governador da Cidade da Guarda no 

tempo de D. Sancho I e tinham casa brasonada no distrito de Viseu. O seu espólio era notável, 

sendo possuidores por concessão régia das alcaidarias-móres de Portalegre, Assumar e 

Alegrete no Alentejo. Esta benesse era hereditária, tendo sido transmitida de pais para filhos 

até ao reinado de D. João II. É nesta época que a família sofre um profundo revés, pois o 

monarca retira-lhes este usufruto, minado por falsas acusações que moveram a Pedro Tavares. 

D. João II, o Príncipe-Perfeito, reconheceu a injustiça que praticara e, num gesto magnânimo, 

indemnizou Pedro Tavares dando-lhe o senhorio de Mira e os dízimos do pescado de Aveiro. 

Desconhece-se a data exata desta doação, contudo é possível afiançar que terá ocorrido 

somente após a morte da princesa Santa Joana, em 1490, pois esta dama auferia esta dizima 

em virtude de uma doação feita por D. João II em 19 de agosto de 1485. 

 

O autor do Agiologio Lusitano afirma que Pedro Tavares se recusava a receber o Sacramento 

da Eucaristia por parte de D. João II, por este o ter espoliado injustamente dos bens dos 

alcaidarias-móres de Portalegre, Assumar e Alegrete, bens esses que tinham sido transmitidos 

incólumes ao longo de gerações. É por esta razão que o rei D. João II atribui a Pedro Tavares, 

Mira e a dízima do pescado de Aveiro. 

 

Após a morte de Manuel de Sousa Tavares, filho de Bernardino de Sousa Tavares, senhor de 

Mira, findou a linha primogénita daquela família, sendo relegados todos os bens existentes 

para a Coroa. 

 

O monarca D. José, ao criar o Bispado de Aveiro, decidiu que o palacete dos Tavares servisse 

para instalar o Paço Episcopal. 
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 O decurso impiedoso do tempo degradara o palacete e, por este motivo, o segundo 

Bispo de Aveiro, D. António José Cordeiro, mandou restaurar a fachada da rua dos Tavares. 

O terceiro Bispo, D. Manuel Pacheco de Resende, teve igual preocupação, pois ordenou que 

se recuperasse a fachada da rua da Alfândega. 

 

D. António José Cordeiro mandou construir a capela, obra de notável primor arquitetónico. 

Nas armas dos Tavares é possível vislumbrar: “em campo d’ouro cinco estrellas de purpura de 

seis pontas, elmo d’aço aberto, e por timbre meio cavallo de purpura, sellado, com peitoral, 

cascaveis, e freio, d’ouro”
78

. 

 

O Paço Episcopal acabou por soçobrar vitimado pelas chamas que devoraram o edifício na 

alvorada do dia 20 de julho de 1864. Nessa época estava ocupado pelas repartições do 

governo civil e fazenda. Neste edifício em escombros ficaram, para todo o sempre, reduzidos 

a cinzas muitos documentos de inestimável valor. 

Posteriormente, este lugar foi cedido à Câmara Municipal, tendo sido em boa parte demolido 

para aí construir a escola primária custeada pelo legado do Conde de Ferreira. Este 

benemérito deixou 144.000$000 réis para a fundação de cento e vinte edifícios escolares, 

tendo esta generosa doação sido um impulso notável para a instrução popular. Aveiro também 

teve o seu quinhão, pois a aula do Conde de Ferreira foi edificada em parte do Paço 

Episcopal
79

. 

 

A demolição deste edifício é descrita por Rangel de Quadros, um dos mais notáveis 

historiógrafos aveirenses: 

 

“Em 26 de março do mesmo anno começou a demolição de tudo isso desde a 

parte do nascente até á parte mais alta do Paço Episcopal. Foi, pois, incluído na 

demolição o seguinte: O Arco dos Leões e a parte que lhe restava das Portas do 
Côjo; o lanço das muralhas, que lhe ficava próximo e sobre o qual estava o 

jardim principal, onde estava a estatua do Menino do Jardim; a Porta da Ribeira 

e que lhe ficava paralella, a livraria e a capella do Paço, os corredores de 
communicação; as casa e lojas, que ficavam entre as Portas, o outro lanço de 

muralhas, que ficava ao poente e em que havia o pequeno terraço já descripto; 

as escadarias e ainda algumas pequenas dependencias do edificio, que fôra a 

antiga habitação dos senhores de Mira.  

                                                
78GOMES, José Augusto Marques (1875). Memórias de Aveiro, Typographia Commercial, Rua da Fábrica. 

Aveiro, p. 124. 
79 Ibid., p. 122. 
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Em 12 de maio já alli não havia mais, que um montão de materiaes. Estes, 

como todos os outros, do edificio demolido, foram levados para o Largo da 

Cadeia (Praça Municipal) e depois empregados na construção do Lyceu”
80

. 

 

Finda a demolição, procede-se ao aproveitamento da pedra existente nos escombros do Paço 

Episcopal: 

“A ideia, de demolir aquelle quasi resto de muralhas e ainda aquella parte do 

Paço Episcopal, não foi mal acolhido. 

Aquelle local era medonho, immundo e até perigoso. Infelizmente, porem, 
ninguem antes d’isso tratou de tomar nota ou fazer uns apontamentos 

descriptivos do que havia de ser demolido. E tambem o governo não 

indemnizou a mitra pelos prejuízos, causados com a perda de uma parte 
importante do Paço Episcopal, assim como não indemnizou os donos dos Arcos 

dos Leões nem os proprietarios das casas contiguas. Estes soffreram muito, 

porque as abobadas e as porções de muralhas poderam ser demolidas a broca e 

fogo. 
Em 1856 ainda, dos alicerces das muralhas das Portas da Ribeira e edifícios 

annexos, se tirou muita pedra, que foi applicada á obra do Lyceu, que então se 

estava construindo”
81

. 
 

 

Refira-se ainda que no Paço Episcopal foram instaladas as aulas eclesiásticas do Bispado de 

Aveiro. Esta iniciativa deve-se ao primeiro bispo desta diocese, D. António Freire Gameiro de 

Sousa; as aulas do Seminário permaneceram neste local até 15 de Fevereiro de 1860, sendo 

nesse ano transferidas para uma das salas do primeiro andar do liceu. Todavia, em 1864, 

foram transferidas para o Liceu as repartições do governo civil, situação que despoletou uma 

nova mudança desta feita, para a Sé. 

 

Após a morte do último bispo, D. Manuel Pacheco de Rezende, a instrução eclesiástica foi 

visivelmente descurada; contudo, aquando da nomeação do vigário geral Joaquim Coelho de 

Sequeira assistiu-se a um novo alento deste ensino, pois se até à data só se lecionava uma 

cadeira, passaram a ministrar-se mais quatro. Em finais do séc. XIX, lecionavam-se no 

Seminário as aulas de História Sagrada e Eclesiástica, Teologia Moral, Instituições Canónicas 

e Teologia Dogmática. Acresciam a estas cadeiras, Cantochão e Liturgia. 

 

 

 

 

                                                
80QUADROS, José Reinaldo Rangel de (1899) in GOMES, José Augusto Marques,Subsídios para a História de 

Aveiro. Aveiro, Typographia do “Campeão das Províncias”,  p. 280. 
81 Ibid., p. 283.  
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 3.3.2. A Casa de Francisco José de Pinho Ravara 

 

Depreende-se do teor da Ata de 8 de janeiro de 1852 que as reuniões do Conselho já não se 

realizavam no Paço Episcopal e, por conseguinte, o Liceu mudara de instalações.  

 

Já em 30 de outubro de 1852 surgira uma proposta do Reitor ao Conselho do Liceu em que se 

alvitrava a possibilidade de mudar para a casa de um particular, Francisco José de Pinho 

Ravara:  

«a mudança d’o Lyceu d’a casa em que attoalm.
e
 se acha, por não ter a 

capacid.
e
 precisa, para as de Francisco José de Pinho Ravara, na Rua de 

Santta Catharina
82 

que o mesmo Ravara arrenda por cinco moedas; e 
decidido, que o Reitor fosse authorisado para as arrendar, bem como também 

para a compra d’os objettos, que forem precisos: o que pelo ditto Reitor foi 

tambem proposto; e são precisos já de promtto desoitto Bancos, para cuja 

compra o referido Reitor ficou authorisado»
83

.  
 

Todavia, o dono desta casa não se conforma com o montante auferido e, num gesto de 

ambição desenfreada, pede uma quantia maior e requer ainda para seu uso pessoal as lojas e 

quintal. Da Ata de 29 de setembro de 1855 consta que: 

 

«foi apresentada pelo Reitor interino huma carta de Francisco José de Pinho 

Ravara dono da casa onde presentemente se acha o Lyceo em que exige que a 
renda da casa seja elevada desde o I.º de Novembro próximo futuro a Quarenta 

mil reis annuais, reservando para seu uso as Lojas e Quintal – Sobre o que se 

deliberou que se acceitasse com a condicção de que não fossem accupadas as 
lojas de forma que fosse perturbado o ensino publico. Também se resolveo que 

se representaria a S M  pelo Conselho Superior pedindo providencias a respeito 

da escassez de meios em que o Conselho do Lyceo se acha p.ª fazer face as suas 

despesas d’expediente visto que o aluguer da casa absorve a maior parte da 
quantia de Cincoenta mil reis que são mandados pôr a disposição do Reitor do 

Lyceo para o expediente». O professor de inglês e francês, José Perry, votou 

«contra o arrendamento nos termos propostos até que o Conselho do Lyceo 
levasse a presença de S M a difficuldade em que se achava por não ter casa 

própria para as suas aulas, achando excessiva a renda e as condições 

propostas»
84

. 
  

 

                                                
82 Esta casa pertence hoje ao Sr. António Souto Ratola, que a comprou aos herdeiros de Francisco Augusto da 

Fonseca Regala. Rangel de Quadros, na sua colaboração nos «Subsídios para a História de Aveiro», de Marques 

Gomes (pág. 262 a 322), escreveu a respeito da mesma:  «Pertencera a Francisco de Pinho Ravara, último 

escrivão da Provedoria e avô paterno de Arthur Ravara.  Alugado pelo governo, serviu este predio para Lyceu 
Nacional até áquelle mesmo anno de 1857. Alli fiz exame de instrução primaria e comecei a frequentar as aulas 

de Grammatica portugueza e latina» (pág. 309).  
83 Livro de Actas do Conselho Escolar do Liceu, n.º 1, 1851 – 1865, fls. 4v - 5. 
84 Ibid., fls. 14v e 15. 
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Este pedido deveria ser colocado à consideração do Monarca, no entanto revelava-se 

incomportável, uma vez que a maquia gasta com o arrendamento do edifício absorvia a quase 

totalidade do dinheiro que era atribuído para as despesas correntes do Liceu. 

 

Entretanto, havia docentes que não dispunham das condições essenciais para o magistério e 

que se insurgiam contra esta renda exorbitante; a título de exemplo, refira-se a queixa 

apresentada pelo professor de Inglês, José Perry que votou: 

 

“contra o arrendamento nos termos propostos até que o Conselho do Lyceo 

levasse a presença de S. M. a difficuldade em que se achava por não ter casa 

própria para as suas aulas, achando excessiva a renda e as condicções  
propostas”

 85
. 

 

Ante o carácter francamente desfavorável do pedido de Francisco José Ravara, o Liceu 

envereda por uma diferente opção e instala-se temporariamente no Convento de Santo 

António, tendo sido diligenciadas obras detalhadas neste edifício para aí alojar o liceu
86

. 

 

                                                
85 TAVARES, José Pereira (1951). “1.º Centenário do Liceu de Aveiro” Revista Labor,  Ano XVI, n.º 115, 3ª 

série, A Lusitânia, p. 75. 
86 Sessão do Conselho de 29 de setembro de 1856, Livro de Actas do Conselho Escolar do Liceu, n.º 1, 1851 – 

1865. 



 

256 

 

.  

            

 3. 3. Vista da Cidade de Aveiro (Imagem contemporânea da criação do Liceu). 

              Fonte:  Arquivo de Henrique Ramos Fotógrafos, Ldª. 
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.              

.   

  3. 4 .  Casa de Francisco José de Pinho Ravara (um dos primeiros locais onde se instalou o  

            Liceu). 

 Fonte:  Arquivo de Henrique Ramos Fotógrafos, Ldª. 
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3.3.3. O Convento de Santo António 

 

O estado degradado em que se encontrava a casa de Francisco Ravara, aliado à soma 

exorbitante que pedia, levou a que o Liceu fosse instalado, desta feita, no Convento de Santo 

António. Esta decisão ocorreu apesar de já ter sido decretada a construção do edifício de raiz 

onde se pretendia instalar definitivamente o Liceu; assim, alojaram-se no Convento de Santo 

António, o que constituiu uma mera solução de cariz transitório. A Ata da sessão do Conselho 

de 29 de setembro de 1856 ilustra com detalhe as obras de adaptação mandadas executar: 

 

«Estando presentes» - diz essa acta – além do Reitor interino Germano Pinho, 
«os professores João José Marques da Silva Valente, de Filosofia moral e 

racional e Principios de Direito Natural e José Perry de Francez e Inglez foram 

tomadas as seguintes resoluções – I.º - Que em virtude da Portaria do 
Menisterio do Reino de Setembro do corrente anno se procedesse ás obras 

necessarias para provisoriamente se collocar no Edifício de S.
to
 Ant.º o Lyceo – 

que são – tapar de pedra e cal a porta a direita da entrada, fechar a 
communicação que deita p.ª a Sacristea da Igreja de S.

to
 Antonio com 

tapamento de taboado […] tudo bem feito e acabado p.ª se dar pronto no dia 4 

de Novembro e que estas obras se dessem por arrematação a quem por menos 

as fisesse, e que se fisesse por annuncio e Editaes publico a sua arrematação p.ª 
o dia 12 do próximo futuro»

87
. 

 

 

 

 

 

                                                
87

 TAVARES, José Pereira (1937). História do Liceu de Aveiro, Separata do vol. VII do Arquivo do Distrito de 

Aveiro, Tipografia Popular, Figueira da Foz, p. 11. 
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 3. 5.  Convento de Santo António (um dos primeiros locais onde funcionou o Liceu). 

Fonte:Arquivo de Henrique Ramos Fotógrafos, Ldª. 
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3.3.4. Das primitivas instalações na Albergaria de S. Braz à edificação do  

         Liceu de Aveiro 

 

Desde tempos imemoriais houve a preocupação de socorrer os viajantes que, alquebrados pelo 

cansaço das longas caminhadas, necessitavam de pão e um abrigo onde pudessem pernoitar. 

Já nos primórdios da monarquia portuguesa era visível esta preocupação; o Conde D. 

Henrique, e sua esposa, D. Teresa, cultivaram este espírito de auxílio ao pobre viajante. 

Nestas albergarias, era possível recobrar o fôlego e ganhar novo alento para prosseguir 

viagem e calcorrear difíceis e quase intransitáveis caminhos. 

 

Nessa época distante, pululavam por todo o país esses hospitais, ajuda preciosa para quem 

viajava. Com o decurso do tempo ficaram depauperados, cobertos por ervas daninhas, 

verdadeiramente inabitáveis. 

 

A tradição de auxiliar os viajantes permanecia bem arreigada nos nossos monarcas, pois a 

Rainha D. Mafalda, mulher de D. Afonso Henriques e Santa Mafalda, filha de D. Sancho I, 

fundaram muitas Albergarias, exemplo seguido por alguns mosteiros e muitos nobres. 

 

Aveiro não fugia a esta regra e também foi agraciada com uma Albergaria que se chamava de 

S. Braz. O seu fundador foi Fernando Vaz de Agonide, contador-mór de D. Duarte e D. 

Afonso V; aquando da sua morte, legou o seu espólio em testamento para o sustento de uma 

Albergaria, onde deveria haver seis camas onde pernoitassem passageiros pobres, a quem se 

daria remédios, na eventualidade de estarem combalidos: 

 

«Aveiro teve também a sua Albergaria, que se denominava de S. Braz, e 

ocupava parte do local onde hoje (1875) está o lyceu. O seu fundador foi 

Fernão Vaz de Agonide, contador-mor de D. Duarte e D. Afonso V; e por seu 

fallecimento deixou testado que todos os seus bens fossem applicados para a 
sustentação d’uma Albergaria, onde devia haver seis camas para pernoitarem 

passageiros pobres, e a quem se dariam medicamentos e o mais de que 

necessitassem, no caso de adoecerem»
88

. 

 

                                                
88 GOMES, José Augusto Marques (1875), Memórias de Aveiro. Aveiro, Typographia Commercial – Rua da 

Fábrica,  p. 127. 
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João Lourenço, prior de Santa Maria de Lamas, foi o testamenteiro de Fernando Vaz de 

Agonide, tendo sido também o primeiro provedor da Albergaria de S. Braz. 

 

Da gestão destes bens foram incumbidos António Henriques e sua mulher Ignez Coelho, os 

quais rogaram ao Papa Paulo III que fossem instituídos num Morgado. Este pedido foi avante 

e concretizou-se através de um Breve datado de 1582. Seguiram-se anos de muitas 

questiúnculas, pois havia muitos interesses económicos em jogo, dando assim origem a 

intensas disputas. 

 

Contígua à Albergaria havia na igreja de S. Miguel, a capela de S. Braz, onde Fernando Vaz 

de Agonide mandou que se rezassem anualmente 92 missas, sendo três pelo eterno descanso 

de D. João I, D. Afonso V e D. Duarte. O fluir inexorável do tempo destruiu este edifício, 

tornando-o em ruínas. 

 

Parte do local onde outrora existira a Albergaria de S. Braz tornou-se o edifício do Liceu de 

Aveiro. Para a sua edificação foi gasta uma soma avultada de 27 000$000 reis. A construção 

deste edifício deve-se sobremaneira a José Estêvão, ilustre parlamentar que sempre pugnou 

pelos interesses dos seus conterrâneos. A ele se deve a edificação do liceu de Aveiro, único 

edifício de raiz construído em Portugal para albergar um estabelecimento de ensino 

secundário público. Na sessão parlamentar de 16 de julho de 1853, José Estêvão propõe ao 

Parlamento a sua criação tendo referido:  

 

“primeiro para que o governo mandasse fazer a planta e o orçamento de um 
edifício para estabelecer o lyceu do distrito d’Aveiro, tendo por adjunto a 

bibliotheca publica, que estava decretada para esta cabeça de distrito, assim como 

para a de todos os mais; - segundo que se mandasse consultar as autoridades para 
verificar se as ruínas da Albergaria de S. Braz eram o logar mais próprio para o 

lyceu”
89

. 

 

Do Relatório apresentado pelo Governador Civil à Junta Geral em sessão de 15 de setembro 

de 1854 consta que: 

 

«O Governo de S. Magestade tem resolvido, a instancias de um digno Deputado 
da Nação, filho d’esta Cidade, o Sr. José Estevam Coelho de Magalhães, mandar 

construir aqui um edifício para estabelecimento do Lyceu Nacional, e da 

                                                
89 Ibid., p. 201. 
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Bibliotheca Publica, cujo orçamento, e planta, devidamente elaborada, já foram 

enviados á competente Estação Superior»
90

. 

  

O local escolhido foi efetivamente o que José Estêvão sugerira, a extinta Albergaria de S. 

Braz. Todavia, foi apenas em 1855 que foi publicada a Portaria que ordena a sua construção:  

 

“«Sendo da maior necessidade que se construa, na Cidade de Aveiro, um edifício 
próprio para o estabelecimento do Lyceu Nacional, e da Bibliotheca; e 

reconhecendo-se que o Projecto apresentado pelo Director das Obras publicas 

d’aquelle Districto satifaz ao flm desejado; Há por bem Sua Magestade El-Rei, 

Regente em nome do Rei, Approvar o referido Projecto, e Ordenar que se proceda 
á sua execução, adoptando-se a perspectiva do desenho n.º I, e devendo a obra ser 

feita em harmonia com o Orçamento datado de Julho ultimo, pelo qual é avaliada 

em 16.800$000 réis. – Sua Magestade determina, outrosim, que o sobredito 
Director haja de pôr em hasta publica o fornecimento de materiais e a execução 

dos diversos trabalhos em que possa subdividir-se a construção do edifício, 

devendo effectuar-se por administração somente aquelles para que não haja 
arrematantes, que offereçam condições aceitáveis. – Finalmente, deverá o 

mencionado Director ficar na intelligencia de que, com o intuito de attenuar a 

despesa orçada, e nos termos por elle indicados, foi authorizada, pelo Ministério 

do Reino, a demolição da parte da antiga muralha da Cidade de Aveiro, contigua 
ao Paço do Bispo, a fim de serem applicados á obra de que se trata a pedra e 

outros materais aproveitáveis, provenientes da demolição. Paço, em 5 de Março 

de 1855.-Antonio Maria Fontes Pereira de Melo»
91

. 

 

 

Em 20 de julho de 1855, o Governador Civil, Antero Albano da Silveira Pinto envida todos os 

esforços para a concretização deste projeto por o considerar de suma importância para a 

mocidade local: 

 

«Para o  Lyceu Nacional d’esta Cidade, que desde a sua inauguração em 1851 

tem andado por casa de renda, mal situadas, incommodas, e sem a sufficiente 
capacidade, está designado um bello local na praça do Município: para a 

construção do respectivo edifício, em que também se estabelecerá a bibliotheca 

do Districto, acha-se pompta uma grande quantidade de material (2), e votada a 
quantia de desesseis contos e oitocentos mil reis.-É grande a importância d’esta 

concessão, mas só se pode avaliar devidamente depois de levada a effeito a 

projectada obra, para cujo começo e activo andamento farei os meus esforços, 

como convém á mocidade estudiosa d’esta cidade e Districto»
92

. 

 

                                                
90 TAVARES, José Pereira (1937). História do Liceu de Aveiro, Separata do vol. VII do Arquivo do Distrito de 

Aveiro. Figueira da Foz, Tipografia Popular, p. 14. 
91 Collecção de Legislação Portuguesa, 1855, p. 40. 
92 Relatório de 20 de julho 1855, Imprensa da Universidade, 1855, pp. 9 – 10. 
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Deste texto depreende-se também que se utilizou muita pedra provinda da demolição de 

outros edifícios. Rangel de Quadros, um dos mais insignes historiógrafos aveirenses, retrata 

assim o aproveitamento feito de alguns edifícios já reduzidos a escombros: 

 

“Em 1855 era a parte maior das muralhas, que restava intacta e que poderia 

ainda arrostar por uma longa serie de annos a fúria dos tempos. Em 26 de Março 

do mesmo anno começou a demolição de tudo isso, desde a parte do nascente 
até á parte mais alta do Paço Espiscopal […] Em 12 de Maio já alli não havia 

mais, que um montão de materiais. Estes, como todos os outros, foram levados 

para o largo da Cadeia (Praça Municipal) e depois empregadpos na construção 

do Liceu. […] Em 1856 ainda, dos alicerces das muralhas das portas da ribeiro e 
edifícios annexos se tirou muita pedra que foi applicada á obra do Lyceu, que 

então se estava construindo”
93

. 

 

O definitivo alinhamento para as obras do Liceu foi dado pela Câmara Municipal, na sua 

sessão de 19 de julho de 1855: 

 

«…presentes o Prezidente, Fiscal e mais Vereadores…;- aqui compareceu 
Agostinho Lopes Pereira Nunes, Derector da obras publicas do Districto, 

dezendo, que tendo de se proceder a abertura dos alicerces para o Lyceu, e que, 

tendo a Câmara de fazer o Theatro, e achando-se a praça Municipal muito 
irregular, pedia que a Câmara desse se acazo podia dar-lhe um novo 

alinhamento, em vista de que a mesma Câmara deceu á praça em vistoria, e 

vendo que o alinhamento vinha desde a esquina do muro de Manuel Ferreira 

dae Souza em direcção á porta das cazas do irmão do Padre Manoel Joaquime  
reconhecendo que sahindo o Lyceu n’aquelle alinhamento, ainda que o Theatro 

sahisse com a sua frontaria ao mesmo alinhamento, ficavão as cazas de João 

Maria Regalla muito recolhidas para dentro, e por conseguinte a praça mais 
irregular ainda, e visto que as obras publicas não expropriavão a dita caza, nem 

ella era incluída no Lyceu nem as obras publicas se obrigavão a fazer a 

frontaria das ditas cazas no cazo de se lhe dar o alinhamento aos dous 

sobreditos edeficios que elle dito Director propunha (sic), a Câmara decedio 
que o Lyceu e Theatro fossem no mesmo alinhamento que a caza para o 

Theatro e o antigo Hospital de São Brás (aonde de hade fazer o Theatro) tinhão 

já»
94

. 

 

As obras começaram de imediato. Em julho de 1856, o Governador Civil Silveira Pinto, no 

seu Relatório Anual à Junta Geral do Distrito congratula-se pelo adiantado das obras: 

 

«Pelo que toca ao Lyceu Nacional d’esta Cidade, vai bastantemente adiantada a 

construcção do bello edifício, destenida para o seu estabelecimento, e da 

bibliotheca publica.-O quadro das suas cadeiras continua incompleto, pela falta 

                                                
93 QUADROS, José Reinaldo Rangel de (1899) in GOMES, José Augusto Marques, Subsídios para a História 

de Aveiro. Aveiro, Typographia do “Campeão das Províncias”, p. 279. 
94 Livro de Actas do Conselho Escolar, n.º 1, 1851 – 1865, fls. 224 – 224v. 
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das cadeiras 3.ª e 6.ª, a qual é na realidade muito sensível á mocidade estudiosa. 

Providas ellas, e xoncluida a obra do Lyceu, ficarão sufficientemente satisfeitas 

as necessidades da instrucção secundaria d’esta cidade e Districto»
95

. 

 

Em finais de 1859, a construção achava-se quase concluída. O Conselho Escolar reuniu-se em 

10 de novembro desse ano para escolher o mobiliário para o novo Liceu: 

 

«Estando prezentes o Reitor e os Professores d’as Cadeiras I.ª e 2.ª e d’a 3.ª e 

4.ª, se resolveu qe se reprezentasse a S. Majestade sobre a nesesidade de se 

mobilar correspondentemente o novo Liseu, antes de la se comesarem os 

eizersisios literários; visto qe d’a mobília qe prezentemente se axa no Convento 
de Sant’Antonio, onde ora são as lisoins, e o mais serviso pertensente ao Liseu, 

nenhuma corresponde á grandeza d’o novo edefisio, antes servirá, para d’algum 

modo o deturpar. Para constar se escreveu este asento, qe asinárão o m.
mo

 Reitor 
e Professores e escrevi eu Jermano Ernesto de Pinho, também secretario.- 

Queiroz. Gomes de Carvalho. Jermano»
96

. 

 

José Estêvão, no dia 26 de janeiro de 1860, endereça a seguinte carta ao Reitor Francisco José 

de Oliveira Queiroz advertindo-o para a impreterível necessidade de ocuparem rapidamente o 

novo edifício: 

 

«Queiroz – É indispensável que quanto antes, e mesmo sem estar de posse do 

lyceu – mas alegando que estão próximos a entrar, é indispensável digo que 

requisites pelo Ministerio do Reino – I.º As estantes e mais mobília necessária 

para a libraria-2.ª A construção de anfeteatros volantes para as casa d’aula que  
 não devem ser mais de trez-3.º Alguma pequena soma que se mande dar ao 

corpo cathedratico do lyceu ou ao seu Reitor, para compra de mobília miuda. 

Esta requisição deve ser feita quanto antes e remetida ao Ministerio do Reino.-
Não peção muito para a mobilia miuda – trezentos mil reis será de mais - e 

cuidado em os empregar com juizo. – Logo que o lyceu estiver prompto, mettão-

se de dentro, e dá parte  d’assim o teres feito ou estão em vespora de o fazer. 

Amigo José Estêvão»
97

. 

 

A inauguração do novo edifício ocorreu no dia 15 de fevereiro de 1860. Trata-se do primeiro 

edifício construído de raiz, especialmente vocacionado para a função de estabelecimento 

liceal. 

 

O seu estilo arquitetónico é singular, destacando-se pela elegância da fachada principal; nela 

se vislumbram três portas ogivais, a encimar uma longa escadaria. A estas portas 

                                                
95 Relatório Anual de 1856 à Junta Geral do Distrito, Imprensa da Universidade, 1857, p. 6. 
96 Livro de Actas do Conselho Escolar, n.º 1, 1851 – 1865, fl. 25. 
97 TAVARES, José Pereira (1937). História do Liceu de Aveiro, Separata do vol. VII do Arquivo do Distrito de 

Aveiro, Tipografia Popular, Figueira da Foz, p. 17. 
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correspondem outras tantas no fundo do átrio, comunicando a porta central com o interior 

desse piso e as laterais com as escadarias que dão acesso ao patamar. A escada que permite 

aceder ao segundo piso era antigamente banhada pela luz solar de uma clarabóia em forma de 

zimbório.  

 

Nesse segundo pavimento, encontravam-se as salas de aula, os gabinetes onde estavam 

expostos instrumentos de Física, Mineralogia e Ornitologia, a sala de espera e a Biblioteca 

com um imponente espólio que ascendia a cerca de 4 mil volumes. A Biblioteca estava sob a 

alçada do professor Bernardo Xavier de Magalhães que zelava por este manancial de livros 

com o maior desvelo. 

 

As salas de aula têm uma peculiar configuração, pois em frente à cadeira do professor situam-

se em semi-círculo as cadeiras de braços para os alunos; as salas são amplas, fazendo lembrar 

um anfiteatro. Em 1875, Marques Gomes retrata este Liceu com sendo único no país pela sua 

singularidade:  

«O edifício é sem duvida, n’este género, o primeiro de Portugal… A 

construção interna e externa é elegante. As três portas ogivaes da entrada, 
no alto da escadria exterior correspondem outras tantas no fundo do atrio, 

comunicando a do centro para o interior do pavimento e as lateraes para as 

escadarias que vão ao patamar, do meio do qual arranca, em sentido 

inverso, e alumiada por uma janela ogival, e antigamente por uma claraboia, 
em forma de zimborio, a escada que dá acesso para o segundo pavimento, 

occupado pelas aulas, gabinete onde se acham as vitrines, que contem 

instrumentos de physica, mineralogia, ornitologia etc, sala de espera e 
bibliotheca… Nas aulas, os logares para os alumnos, formam em frente da 

cadeira do professor, um amphytheatro de cadeiras de braços em semi-

circulo»
98

. 

 

Desde o dia 20 de julho de 1864, este edifício viu-se coagido a partilhar o seu espaço com as 

repartições do governo civil e fazenda, na sequência de um incêndio que os desalojou. 

 

As Atas das Sessões do Conselho são omissas no que respeita à data da inauguração do 

edifício. Contudo, os escritores aveirenses mais notáveis desta época, Marques Gomes e 

Rangel de Quadros, apontam como início das aulas, o dia 15 de fevereiro de 1860. Marques 

Gomes cinge-se apenas a esta fugaz alusão: “Foi inaugurado em 15 de fevereiro de 1860”
99

. 

                                                
98 GOMES, José Augusto Marques (1875), Memórias de Aveiro, Aveiro, Typographia Commercial, Rua da 

Fábrica, pp. 127 - 128. 
99 Ibid, p. 127. 
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Rangel de Quadros, por seu turno, acrescenta: 

 

“O edifício do Lyceu Nacional de Aveiro foi aberto em 15 de Fevereiro de 

1860, havendo então algumas demonstrações de regozijo. Era reitor 

Francisco José de Oliveira Queiroz, nascido a 28 de Dezembro de 1804, em 
Aveiro. Era medico”

100
. 

 

 

 

3.4. Aspetos organizativos e curriculares 

 

3.4.1. Os Horários 

 

Houve a preocupação, logo numa fase inicial, de definir com clareza as horas em que 

deveriam ser ministradas as diferentes Cadeiras, tal como se depreende da Ata de 2 de 

novembro de 1858: 

«A 2 de Novembro de 1858 d’o Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

estando reunidos o Reitor, Francisco José d’Oliveira Queiroz, e os Professores 

d’as Cadeiras 1.ª e 2.ª Germ.
o
 Ant.

o
 Ernesto de Pinho, d’a 3.ª e 4.ª Clemente 

Pereira Gomes de Carvalho, e o de Francês e Inglês José Correia de Freitas 

Júnior, se assentou que as oras d’as diversas aulas fossem as seguintes: 

A d’as Cadeiras 1.ª e 2.ª d’as nove a uma: 

A d’a 3.ª d’o meio dia a uma: 
A d’a 5.ª d’as oito às 9: 

A de Francês d’as sete e quarto as oito e quarto: 

A d’Inglês d’as oito e quarto ás nove e quarto. 
Eu, Germano António Ernesto de Pinho, Professor e Secretario, o escrevi»

101
. 

 

 

 

 

                                                
100 QUADROS, José Reinaldo Rangel de (2000). Aveirenses notáveis (apontamentos históricos) Edição da 

Câmara Municipal de Aveiro, Gráfica do Vouga, vol. II, Aveiro, p. 16. 
101 Livro de Actas do Conselho Escolar, fl. 24. 
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. 

 

 
  3. 6.   Escola Secundária Homem Cristo (o primeiro edifício construído de raiz para o Liceu; outrora lá  

             existira a Albergaria de S. Braz). 

 Fonte:  Arquivo de Henrique Ramos Fotógrafos, Ldª.  
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3.4.2. O interesse por uma nova metodologia – a ortografia de Castilho 

 

A título de curiosidade, refira-se que na sessão de 15 de fevereiro de 1855 e nos dias  28 de 

fevereiro e 30 de março se refletiu também sobre a possível adoção, no Liceu, da ortografia de 

José Feliciano de Castilho.  

 

A sugestão foi por certo do prof. Germano Pinto. Transcreve-se o que ao assunto diz respeito 

na Sessão de 15 de fevereiro:  

 

«Qe fiqe adiada para a primeira sessão a proposta d’o Reitor interino – se 
deveria ou não adotar-se, digo, se é ou, não conveniente adotar-se ja no 

ensino d’o Liceu, digo no ensino d’as aulas d’o Liceu a ortografia adotada 

por Castilho no seu metodo xamado de leitura repentina, ensinando-a o 
respetivo Professor a seus discípulos e obrigando-os a uzarem d’ela»

102
. 

 

Dias mais tarde, na Sessão de 28 de fevereiro:  

 

« …foi decidido que se consultasse o Conselho Superior 

d’instrução publica sobre se é, ou não, conveniente, que se adóte 

ja a ortografia de Castilho, e mais se decediu tambem, que em 

quanto o mesmo Conselho Superior não decedir não se adóte   

neste Liceu»
103

.  

 

Esta preocupação encontra-se patente na Ata de 30 de março de 1855: 

 

“A 30 de Março de mil oitocentos e cincoenta e cinco[…] foi aprezentado 

pelo Reitor interino o officio d’o Conselho Superior d’Instrucção Publia, d’a 
segunda secção, n.º 48, cujo objeto é = Que os alunos deste estabelecimento 

não podem ser obrigados a seguir e usar nas aulas uma ortografia eisclusiva e 

não autorizada”
104

.  

 

Tratava-se, por certo, de um assunto polémico, a eventual adoção do método de Castilho. 

Porém, prevaleceu o bom senso e decidiu-se não impor à comunidade escolar um método que 

suscitava tantas dúvidas. 

 

 

                                                
102 Ibid., fl.10. 
103 Ibid.,, fls. 10 e 10v. 
104 Ibid., fls. 10v e 11. 
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3.4.3. Os exames 

 

Desde os primórdios do Liceu de Aveiro efetuaram-se exames nas mais diversas Cadeiras. O 

acervo existente na atual Escola Secundária José Estêvão permite-nos saber as Cadeiras 

lecionadas: 

“Este livro hade servir para os assentos dos exames de Grammatica e Língua 
Latina – de Philosophia Racional e Moral – e de Rhetorica, feitos no Lycêo d’esta 

Cidade d’Aveiro, sendo as primeiras quarenta folhas para os exames de 

Grammatica – as trinta seguintes para os exames de Philosophia – e as restantes 
para os de Rhetorica as quais todas vão ser numeradas e rubricadas por mim. 

D
or

 João de Cout.
 o
 Alm,

da
 d’Eça. 

Commpssario dos Estudos do Districto e Reitor do Lycêo d’esta cidade 

d’Aveiro”
105

.  

  

Nos primeiros exames de Latim apuraram-se os seguintes resultados: 

 

«Aos vinte e cinco dias do mês de Julho de mil oito centos e sincoenta e um, no 

Paço Episcopal desta cidade de Aveiro; estando reunidos como Presidente o D.
or

 
João de Moura Coutinho, Commipsario do Lycêo e como Examinadores Luís 

Cypriano Coelho de Magalhães, e eu Manoel Joaquim d’Oliveira Santos, 

Professor de Rethorica, se procedeo aos Exames de Gramática e Língua Latina 
dos Estudantes q taes Exames quisessem habilitar-se p.

a
 a ordenação, e no dito dia 

forão examinados: 

António Roiz Guedes Pinto, Filho de António Roiz. […] José Pinto Tavares de 

Mendonça Ferrão, Filho de José Pinto Tavares de Mendonça Ferrão do Lugar 
d’Amoreira da Gândara, Concelho de S. Lourenço do Bairro, e Manoel Ferreira 

Jorge, Filho d’outro Manoel Ferreira Jorge, hoje residente na Freguesia de Ol. de 

Bairro. E depois dos Exames procedendo-se a votação, houve o seguinte resultado 
= Antonio Roiz – Approvado Nemine Discrepante = Jose Pinto Tavares de 

Mendonça Ferrão – Approvado Nemine Discrepante = Manuel Ferreira Jorge – 

Approvado Simpliciter – E para constar,  como Professor mais novo do Lycêo 

servindo de Secretario fiz este Termo q vai ser assignado p.
ls
 sobreditos Presidente 

e Examinadores e eu Manoel Joaquim d’Oliveira Santos q o dito fiz o assigno 

como Secretario e como Examinador. E declara que Manoel Ferreira Jorge foi 

Approvado Simpliciter =  
D.

or
  João de Moura Coutinho 

Luís Cypriano Coelho Magalhães 

Manoel Joaquim d’Oliveira Santos»
106

 

                      

 

  Relativamente aos exames de Lógica, este primeiro livro faculta-nos as seguintes 

informações: 

“Aos desoito dias do mez de Julho de mil oito centos e cincoenta e um no Paço 
Episcopal desta Cid.

e
 de Aveiro estando reunidos como Presid.

e
 o D

 or
 João de 

                                                
105 Livro de Exames de Latim, Philosophia e Oratória,  n.º 1, fl. 1. 
106 Ibidem 
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Moura Coutinho, Commissario dos Estudos e Reitor do Lyceo, e como 

examinadores Luíz Cypriano Coelho de Magalhães Professor de Philosophia 

Racional e Moral, Manoel Joaq.
m
 d’Oliveira Santos Prof.

 or
 de Rhetorica e de 

Philosophia Racional e Moral; e no dito dia forão examinados Albino Tavares 

d’Almeida, natural da Gandara, Conc.
o
 de Cambra, António Joaq.

m
 Baptista Filho 

de Manoel Joaq.
m
 Baptista do Concelho de S. Lourenço do Bairro, e Ant.

o
 da 

Fonseca Roiz de Mello, Filho de José da Fonseca, Concelho de Vouga, e depois 
dos exames procedemdo-se a escrutínio secreto, saio o seg.

te
 resultado = Albino 

Tavares d’Almeida Reprovado = António Joaq.
m
 Baptista = Approvado 

Simpliciter = António da Fonseca Roiz de Mello = Approvado Simpliciter. E p
 a

 
constar como Professor mais novo servindo de Secretario fiz este Termo q’vai ser 

assignado p.
 los

 sobreditos Presidente e Examinadores e eu Manoel Joaquim 

d’Oliveira Santos que o dito fiz, o assigno como Secretario e como examinador.  

D
 or

 João de Moura Coutinho 
Luís Cypriano Coelho de Magalhães 

Manoel Joaquim de Oliveira Santos”
107

 
 
 

                    

Do teor deste texto surge, de forma inovadora, o carácter sigiloso atribuído à deliberação final 

dos Exames. 

 

Finalmente, no que respeita aos Exames de Retorica apuraram-se os seguintes resultados:  

 

“Aos vinte e quatro dias do mês de Julho de mil oito centos e sincoenta e um no 

Paço Episcopal desta Cidade de Aveiro, estando reunido o D.
or

 João, digo, 
reunidos como Presidente o D.

or
 João de Moura Coutinho Commip.

 o
 dos Estudos 

do Distri.
o
 e Reitor do Lyceo e como examinadores Luís Cypriano Coleho de 

Magalhães Professor de Philosophia Racional e Moral, comigo Manoel Joaquim 
d’Oliveira Santos Professor de Rhetorica como examinador e como Secretario, se 

procedeo aos Exames dos Alumnos da Ala Pública de Rhetorica desta Cidade e 

forão examinados no dito dia António da Fonseca Roiz de Mello, filho de José da 

Fonseca, no lugar do Rocio, Concelho de Vouga. José Tavares Pinheiro, Filho de 
José, digo, Filho de Sabastião Tavares Pinheiro do lugar de Travaçô, Concelho de 

Águeda, e Thomaz Coelho Estima, Filho de Francisco Coelho, digo, Filho de 

Joaquim Francisco Estima, natural do Concelho de Vouga. E depois dos Exames  
procedendo-se a votação para o escrutínio secreto, appareceo o seg.

te
 resultado = 

Antonio da Fonseca Roiz de Mello – Approvado Nemine Discrepante = Thomaz 

Coelho Estima – Approvado Nemine Discrepante – E para constar, como 
Professor mais novo servindo de Secretario fiz este Termo que vai ser assignado 

pelos sobreditos Presidente e Examinadores e eu Manoel Joaquim d’Oliveira 

Santos q’o dito fiz, o assigno como Secretario e como Examinador =  

D.
or
 João de Moura Coutinho 

Luís Cypriano Coelho de Magalhães 

Manoel Joaq.
m
 d’Oliveira Santos”

108
 

  

 

                                                
107 Livro de Exames de Latim, Philosophia e Oratória,  n.º 1, fl. 41.  
108 Ibid., fl. 71 
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Emana destes textos o cunho iminentemente literário da formação académica, em detrimento 

da instrução científica. Conquanto estivesse consignada no Decreto de 17 de novembro de 

1836, em boa verdade continuava a privilegiar-se um saber abstrato, marcadamente teórico e 

distanciado da realidade. O ensino continuava a revelar-se obsoleto, ao descurar a vertente 

prática. 

 

3.5. Os professores e alunos 

 

3.5.1. Os Reitores 

 

Nos primeiros cem anos de vida do Liceu de Aveiro, perpassaram somente dez Reitores. O 

primeiro, Dr. João de Moura Coutinho de Almeida de Eça, nasceu em Esgueira, em 1818, e aí 

morreu em 1885; exerceu funções como Comissário dos Estudos do Distrito de Aveiro e era 

formado em Direito. Em 1852, passou o Liceu do Paço Episcopal para a casa da Rua de Santa 

Catarina e, mais tarde, em 1856, para dependências do Convento de Santo António. 

 

O segundo Reitor, Dr. Francisco José de Oliveira Queirós, nasceu em 1804 e era médico. Foi 

sob a sua alçada que o Liceu foi instalado, desde 15 de fevereiro de 1860, tendo aí 

permanecido sensivelmente noventa anos. A benesse da sua construção deve-se ao notável 

aveirense, José Estêvão. 

 

O terceiro Reitor, Dr. Manuel Gonçalves de Figueiredo, nasceu em 1854 e morreu em 1902. 

À semelhança do seu antecessor, era médico. Durante a sua segunda reitoria, foi inaugurado, 

no dia 21 de outubro de 1866, na biblioteca do Liceu, o retrato de José Estêvão. 

 

Do quarto Reitor, Dr. Clemente Pereira Gomes de Carvalho, sabe-se que nasceu em 1831 e 

morreu em 1906. Finalmente, o quinto Reitor, o Cónego José Cândido de Oliveira Vidal, 

evidenciou-se por ter encetado notáveis esforços para que, finalmente, saíssem do Liceu as 

repartições do Governo Civil e Fazenda que, desde 1864, ocupavam o primeiro pavimento. 
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Quadro 1 

Liceu Nacional “José Estêvão” 

Aveiro 

____ 

Lista dos Reitores do Liceu de Aveiro 

(de 1851 a 1895) 

 

 

NOMES 

 

Datas de Exercício de Funções 

1º Reitor – Dr. João de Moura Coutinho de 

Almeida de Eça…………………………….. 

 

2º Reitor – Dr. Francisco José de Oliveira 

Queirós ……………………………………. 

3º Reitor – Dr. Manuel Gonçalves de 

Figueiredo ………………………………… 

 

 

4º Reitor – Dr. Clemente Pereira Gomes de 

Carvalho ………………………………….. 

5º Reitor – Cónego José Cândido de Oliveira 

Vidal ……………………………………… 

 

1851 – 1854; fevereiro a julho de 1856; 

1871-1885 

 

1857-1861 

 

julho a outubro de 1863; de 1864 a junho de 

1869; de julho de 1892 a janeiro de 1894; de 

outubro de 1894 a novembro de 1895 

 

Foi Reitor desde 1869 a março de 1871 

 

1886 - 1892 

 

Fonte: TAVARES, José (1951). “1º Centenário do Liceu de Aveiro”, Revista Labor, ano XVI, nº 115,  

            3ª série, Aveiro,  A Lusitânia, p. 84. 

 

 

3.5.2. Os professores 

 

Em 20 de novembro de 1854, o corpo docente do Liceu era constituído pelos seguintes 

professores: 

 1.ª e 2.ª Cadeiras – Germano António Ernesto de Pinho (Secretário) 

 4.ª Cadeira – Reverendo Padre Mestre Fr. João José Marques da Silva Valente 
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 5.ª Cadeira – Manuel Joaquim de Oliveira Santos (substituía o Reitor) 

 Francês e Inglês – José Perry 

 

A última Ata assinada pelo Professor Oliveira Santos data de 9 de maio de 1856. Na sessão de 

20 de junho de 1857, assume funções um novo Reitor, Francisco José de Oliveira Queiroz, o 

qual exerce o cargo até 1861
109

. 

 

Na Ata da sessão de 21 de junho de 1858, constam como presentes, para além do Reitor,

 “os Professores d’as Cadeiras 1.ª e 2.ª, Germano Ant. Ernesto de Pinho, e d’as 3.ª e 4.ª  

             Clemente Pereira Gomes de Carvalho”
110

. 

 

Na sessão de 2 de novembro de 1858 esteve presente o Professor José Correia de Freitas 

Júnior, que lecionava as Cadeiras de Francês e Inglês
111

. 

 

 

 

Em 1858, verifica-se uma alteração no Corpo Docente: 

 Reitor – O Comissário dos Estudos 

 1.ª e 2.ª Cadeiras – Germano António Ernesto de Pinho  

 3.ª e 4.ª Cadeiras – Vaga 

 5.ª Cadeira – Manuel Joaquim de Oliveira Santos  

 6.ª Cadeira - Vaga 

 Francês e Inglês – José Corrêa de Freitas e Silva 

 Secretário – O Professor da 1.ª e 2.ª Cadeiras
112

. 

 

Contudo, as Cadeiras de Latim exteriores ao Liceu continuavam a funcionar, suprindo as 

lacunas de quem vivia nas redondezas da cidade de Aveiro: 

 Águeda – José Francisco Rodrigues Pereira  

 Arouca – António José Lebre 

                                                
109 Livro de Actas do Conselho Escolar,  fl. 21v e 22. 
110 Ibid., fl. 23 e 23v. 
111 Ibid., fl. 24. 
112 ABREU, José Maria de (1858). Almanaque da Instrução Publica em Portugal, Coimbra, Imprensa da 

Universidade, p. 57. 
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 Estarreja – António Teixeira 

 Feira – Victorino Joaquim da Fonseca 

 Oliveira d’Azemeis – João Patrício da Silva
113

. 

 

3.5.3. O Pessoal Menor 

 

Desde os primórdios do Liceu houve a manifesta preocupação de zelar pelo edifício e pelo seu 

funcionamento. Neste sentido delibera-se o seguinte: 

 

“Aos  treze dias do mês de Novembro de mil oito centos e cincoenta e um, 

estando reunidos no Paço Episcopal, digo reunidos em Conselho no Paço 

Episcopal desta cidade de Aveiro o Dr. João Moura Coutinho, Reitor do 
mesmo Lyceo, e os Professores Luiz Cypriano Coelho de Magalhães e eu 

Manoel de Oliveira Santos, ali se tratou de arbitrar a gratificação que se devia 

dar a Francisco Miguel Joaquim Ferreira Lopes, natural de Aveiro e se 

decidio que pelo serviço que como Guarda ou Porteiro da Casa que serve para 
o serviço do Lyceo havia por estado em Julho ultimo e pelo que havia 

prestado em Outubro e continuaria a prestar em quanto não houver casa 

própria destinada ao estabelecimento do Lyceo se lhe daria a gratificação de 
dous mil e quatro reis metal, e que se passasse mandado ao Thesoureiro do 

Lyceo para o pagamento da dita quantia e igualmente para o pagamento de 

quatro centos e oitenta reiz que elle sobredito Reitor havia abonado em dois 
Livros em Julho um para os Exames e outro para as Deliberações do 

Conselho do Lyceo, e para o pagamento de seis centos reis que eu Secretario 

servindo interinamente havia abonado em três livros para matriculas de 

Grammatica Portuguesa e Latina e Latinidade de Philosophia Racional e 
Moral e de Rhetorica. E mais se deliberou que havendo alguns os Estudantes 

deixado de se matricular na Aula de Grammatica não se ache ainda em 

exercício o Professor despachado, que deveria fazer-se no ano que elles o 
requeressem quando entrasse o mesmo Professor, e se decida pedir ao 

Conselho Superior de Instrução Publica autorização para os matricular no 

sobredito caso. E p.
a
 constar, fez este Termo que vai ser assignado pelos 

sobreditos.E eu Manoel Joaquim d’Oliveira Santos servindo interinamente de 
Secretario o escrevi e assigno.           

Dr. João Moura Coutinho 

Luiz Cypriano Coelho de Magalhães 
Manoel de Oliveira Santos”

114
. 

 

 

Na sessão de 15 de fevereiro de 1855, o Conselho permitiu a Lourenço Pinto que se 

hospedasse no Liceu, com a condição dele assegurar a limpeza do edifício. A esta proposta 

opôs-se o Reitor interino, Oliveira Santos. Nessa reunião resolveu o Conselho: 

                                                
113 Ibid.,  p. 69. 
114 Livro de Actas do Conselho Escolar, n.º 1, 1851 – 1865, fl. 3. 
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«que se consentise, qe Loirenço Pinto vise resedir na parte d’a caza d’o 
Liceu, qe está dezocupada e se lhe dezignou, com a condição de dar a agua 

preciza, fazer a devida limpeza, e lavar as casa uma vez por ano durante as 

ferias grandes, votando contra o mesmo Reitor interino Oliveira Santos»
115

. 

 

3.5.4. Os alunos 

 

Desde logo o Liceu de Aveiro constituiu um forte pólo de atração para as gentes locais, como 

se depreende pelo número considerável de estudantes que constam do primeiro Ato de 

Matrícula: 

“Este livro hade servir para a matricula dos estudantes, que frequentarem a 

Eschola de Grammatica Portuguesa e Latina e Latinidade do Lyceu Nacional 
d’esta Cidade: e as suas folhas vão todas ser numeradas e rubricadas por mim, que 

para constar fiz este termo. 

Aveiro e Secretaria do Lyceo Nacional 
23 d’Outubro de 1851. 

D
or

 João de Moura Coutinho Alm. d’Eça. 

Commipsário dos Estudos do Districto e Reitor do Lyceo 

 
Termo d’abertura da Matrícula na Aula de Grammatica Portuguesa e Latina e, 

Latinidade do Lyceu Nacional d’Aveiro para o anno lectivo 

= de 1851 -  1852 =  
Aos tres dias do mes de Novembro de mil oito centos cincoenta e um no Paço 

Episcopal da Cidade d’Aveiro estando presentes o Doutor João de Moura 

Coutinho Commipsário dos Estudos do Districto e Reitor do Lyceu como 
Presidente e como Secretário o Professor de Rhetorica, Manoel Joaquim 

d’Oliveira Santos servindo interinamente de Secretário do Lyceu por ordem do 

sobredito Reitor, se procedeu no dito dia à Matrícula na Aula de Grammatica 

Porttuguesa e Latina e Latinidade d’este Lyceu para o anno lectivo de mil oito 
centos cincoenta e dois, apresentando os Estudantes que quisessem matricular-se.  

Despacho do mes d’Outubro do dito anno pelo sobredito Reitor; e nesta 

conformidade apparecerão a matricular-se como ordinários os seguintes. 
N.º 1 = Albano José Rodrigues Cirne, filho de Manoel Rodrigues Cirne do 

Concelho d’Estarreja 

Albano José Rodrigues Cirne 
N.º 2 = Alípio Pinto Tavares Ferrão, filho de José Pinto Tavares Ferrão, Concelho 

de S. Lourenço
 

Alípio Pinto Tavares Ferrão 

N.º 3 = Antonino Rodrigues do Valle, filho de Theresa Magadalena, natural da 
Cidade de Aveiro 

Antonino Rodrigues do Valle 

N.º 4 = Augusto César da Silva Henriques, filho de Martinho José Henriques, 
Freguesia de Sangalhos, Concelho de S. Lourenço 

Augusto César d’a S.
a
 Henriques 

N.º 5 = António da Cruz Vieira, filho de José da Cruz Vieira do Lugar de S. 

Bernardo –  

                                                
115 Livro de Actas do Conselho Escolar,  n.º 1, 1851 – 1865, fls. 9v e 10. 
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António da Cruz Vieira 

N.º 6 = Jose de Sá Pinto Barreto, da Villa e Concelho d’Angeja filho de 

Domingos Jose Sá Pinto 
Domingos, digo, Jose de Sá Pinto Barreto 

N.º 7 = Francisco Ant.
o
 Marques de Moura filho de Cândida Rosa solteira d’esta 

Cidade d’Aveiro 

Francisco António Marques de Moura 
N.º 8 = Francisco António de Resende Júnior, filho de José António de Resende, 

d’esta cidade d’Aveiro 

Francisco António de Resende Júnior
 
 

N.º 9 = João Augusto Baptista Machado, filho de Januario José Baptista Machado 

da Cidade d’Aveiro –  

João Augusto Baptista Machado
 
 

N.º 10 = João Domingues da Silva, filho de José Joaquim da Silva, da Freguesia 
de Canellas, Concelho d’Angeja 

João Domingues da Silva 

N.º 11 = João Rodrigues Arieiro, filho de Manoel Rodrigues Arieiro, freguesia 
d’Oiãa, Concelho d’Oliveira do Bairro 

João Rodrigues Arieiro
 
 

N.º 12 = José António Dias Teixeira de Vasconcellos filho de João Antonio Dias, 
natural d’Esgueira, d’esta Cidade = 

José António Dias Teixeira d’Vasconcellos  

N.º 13 = José Gomes dos Santos, filho de José Dias Branco, Concelhjo de Vouga 

José Gomes dos Santos 
N.º 14 = José Maria de Resende, filho de José António de Resende, d’esta cidade 

d’Aveiro –  

José Maria de Resende 
N.º 15 = Manoel Dias de Santiago, Concelho de S. Lourenço do Bairro 

Manoel Dias de Santiago 

N.º 16 = Manoel Gomes Pereira, filho de António Gomes Pereira, Concelho de S. 
Lourenço do Bairro 

Manoel Gomes Pereira 

N.º 17 = Manoel Joaquim Dias Teixeira de Vasconcellos filho de João António 

Dias, natural d’Esgueira, Concelho d’Aveiro 
Manoel Joaquim Dias Teixeira de Vasconcellos  

N.º 18 = António Domingues da Silva, filho de José Joaquim da Silva, do 

Concelho d’Angeja 
António Domingues da Silva

  
E destes modo se matriculou a matrícula no dito dia e para constar se fez este 

termo que vai ser assignado pelos ditos Presidente e Secretario Ernesto Manoel 

Joaquim d’Oliveira Santos, Secretario interino do Lyceu o subscrevi e apsigno  
D

 or
 João de Moura Coutinho 

___________ 

Reitor 
Manoel Joaquim d’Oliveira Santos”

116
. 

        

        

Não deixa de ser curioso referir que para formalizar o ato de matrícula cada estudante deveria 

assinar pelo seu próprio punho este documento oficial. Podemos aventar a possibilidade de se 

                                                
116 Livro de Matrículas de Latim e Latinidade, n.º 1, 1851–1864, fl. 1.  
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tratar de um laivo de modernidade pedagógica, porquanto se co-responsabiliza o aluno no 

processo educativo. Refira-se ainda o anátema que acompanhava os filhos ilegítimos, como se 

depreende do aluno n.º 7, Francisco António Marques de Moura em que se refere 

explicitamente ser solteira a sua progenitora. 

 

3.6. Questões de natureza disciplinar 

 

Desde cedo se verificaram situações de incidentes disciplinares. Na Ata de 20 de novembro de 

1854, alude-se ao levantamento de um processo disciplinar a um aluno por ter proferido 

expressões obscenas e ter feito desenhos da mesma natureza: 

 

«Aos vinte de Novembro de 1854 d’o Anno d’o Nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Christo, neste Liceu d’Aveiro, achando-se reunidos o P
de 

Manuel Joaquim 
d’Oliveira Santos, Professor da 4ª Cadeira e servindo de Reitor como Professor 

mais antigo, no impedimento d’o respetivo, e os Professores d’a 4ª Cadeira o R
e 
P

e 

M
e
 Fr. João José Marques. […] Declarou o mesmo Professor, Reitor interino, que 

havia recebido uma participação d’o Porteiro d’o Liceu, na qual lhe da parte de 
vários fatos criminosos, praticados por Manuel d’a S.

a
 Ribeiro, Estudante d’este 

Liceu, quais são eispressoems obscenas e desenho d’a mesma natura, e mais o, 

que consta d’aquella participação,de 17 d’o corrente, e que se axa nesta Secretaria 
a respeito d’o que foi decedido, que se procedesse a investigação, para serem 

punidos aqueles fatos, sendo intimadas as testemunhas, que d’isto da o mesmo 

Porteiro, e, constão d’a d
a
 partecipação»

117
. 

 

Volvido um mês após ter sido praticado o delito, a 14 de dezembro de 1854, o Conselho 

Escolar resolve castigar dois alunos, o das palavras e desenhos obscenos com três dias de 

prisão, podendo ir às aulas; outro com repreensão perante o Conselho:  

 

 

«A qatorze de Dezembro de mil oitocentos e cincoenta e quatro d’o Anno d’o 

Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, neste Liceu d’Aveiro sendo presente 
o P

de
 Manuel Joaquim d’Oliveira Santos, Professor da 4ª Cadeira, e Reitor 

Interino, e os Professores d’as Cadeiras, 4ª, de Francez e Inglez, e 1ª e 2ª por 

aquele mesmo Reitor interino foi proposto à deliberação d’o Conselho quaiz as 
penas, que devião ser impostas aos Estudantes.  

Manuel d’a S.
a 

 Ribeiro, e Francisco António de Resende, pelos actos ofencivos 

d’a Moral publica e d’os costumes, por eles praticados e, de que se conhecem pela 

investigação, de que se trata a sessão de 20 d’o mez pps, tendo-se antes decedido, 
que forão ambos eles, quem as praticou em conformid.

e
 com a d.

a
 investigação. 

Foi decedido, que ao primeiro se imposepse a pena de tres dias de prizão nas 

Cadeias d’esta cid.
e
 concedendo-se-lhe o poder sair d’as mesmas cadeias ás horas 

                                                
117 Livro de Actas do Conselho Escolar,  fls. 5v e 6. 
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d’as aulas, em que se axa matriculado para apsistir a ellas, oficiando-se para isto 

ao Adm.
or

 d’o Conselho […] Foi mais decedido, que ao segundo, Francisco 

Antonio de Resende, se imposesse a pena de ser chamado perante o Conselho, e ai 
severamente reprehendido, e d’este seu culpavel procedimento de participapse por 

escrito a seu pai. Quanto á pena de prisão imposta ao primeiro declarou o Reitor 

interino, que lhe parecia, que, ainda que merecida, o impol-a eiscedia as 

atribuiçoens d’o Conselho d’o Liceu»
118

. 
 

 

Estes castigos exemplares não surtiram o efeito pretendido, porquanto em 27 de janeiro de 

1855, o Conselho Escolar castigou novamente outro estudante com repreensão. É curioso 

referir que alguns dos nomes que surgem neste processo vêm mais tarde a tornar-se figuras 

emblemáticas na sociedade aveirense.  

 

O Liceu de Aveiro teve desde logo a preocupação de gizar um Regulamento que pudesse 

orientar o seu quotidiano. Este documento de capital importância na vida de qualquer 

estabelecimento de ensino foi decidido na sessão do Conselho Escolar de 30 de novembro de 

1854: «Nesta mesma sepsão se decediu também, que se prosedepse d’um Regulamento para 

este Liceu, e, que d’isto se encarregasse o Professor d’as Cadeiras 1,ª e 2.ª»
119

. 

 

 

Aquando da visita à Escola Secundária José Estêvão, fiel depositária do primitivo Liceu, 

verificámos que os seus responsáveis guardam ciosamente o acervo. Atendendo ao desvelo 

que notámos por parte da Direção, acreditamos que será assegurada a sua preservação para 

memória futura. 

 

 

                                                
118 Ibid., fls. 8 e 8v.  
119 Ibid., fl. 7. 
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Conclusão 

Este trabalho, que agora culmina, espelha a complexidade histórica do Portugal de 

Oitocentos, com particular acuidade na primeira metade do século XIX, bem como permite 

chegar a conclusões relativamente ao estabelecimento do ensino secundário em Portugal. Os 

liberais procuravam facultar o ensino à generalidade da população, formando cidadãos cientes 

dos seus direitos e deveres. Entraves de vária ordem se sobrepuseram, uma vez que o poder 

tradicional temia a perda de influência da aristocracia, do monarca e da Igreja. 

 

Os primeiros Liceus portugueses, criados pelo Decreto de 17 de novembro de 1836, 

constituíram o objeto historiográfico deste estudo. Centramo-nos, para isso, nos Liceus de 

Évora e de Aveiro. Razões de vária ordem presidiram à nossa escolha, dada a singularidade 

inerente a estas instituições. A cidade de Évora situa-se a sul do País, no Alentejo, região de 

influência mediterrânica, com uma estrutura agrária baseada no latifúndio, e uma sociedade 

dominada por uma elite de grandes proprietários. O Liceu de Évora situa-se numa cidade com 

uma longa tradição académica, herança da antiga Universidade de Évora pertencente aos 

Jesuítas e verdadeiro baluarte do saber.  

 

Aveiro possui uma situação geográfica privilegiada que permitiu a fixação da população. As 

salinas, as pescas e o comércio marítimo foram razões determinantes para o seu 

desenvolvimento. No que respeita ao Liceu de Aveiro, este surge numa fase mais tardia e a 

cidade onde se implantou não possuía um historial de ensino, contrariamente à de Évora; 

localiza-se no centro do país, enquadrando-se num meio dominado por uma burguesia 

empreendedora e endinheirada. O estudo sobre o Liceu de Aveiro torna-se particularmente 

interessante, na medida em que foi o primeiro a ter um edifício construído de raiz, em 

cumprimento do que estava consignado no referido Decreto de 17 de novembro de 1836.  

 

Este estudo foi desenvolvido a partir das fontes consultadas, entabulando com elas um 

permanente diálogo; para tal, socorremo-nos de todo um conjunto de reflexões produzidas 

sobre a epistemologia e metodologia da história. Privilegiámos as Fontes Primárias, 

consultando os textos originais, descortinando as afirmações e decisões tomadas, ao nível 

micro de cada estabelecimento escolar, mas não descurámos as diretrizes emanadas pelo 

Poder Central. 



 

280 

 

As vozes daqueles que participaram ativamente na edificação dos Liceus e que, tantas vezes, 

são injustamente votados ao esquecimento foram, assim, recuperadas e trazidas a lume pela 

primeira vez. Curiosamente, legaram-nos outras perspetivas, por vezes díspares, de autores 

seus contemporâneos cujo relato é tido como fidedigno e incontestável. Esses testemunhos 

constituem uma memória de uma realidade longínqua, sepultada na lonjura dos tempos.  

 

Findo este estudo, impõe-se refletir sobre toda a investigação por nós efetuada e apresentar as 

principais conclusões a que chegámos. Os primeiros indícios de instrução secundária surgem 

aquando da criação dos Estudos Menores pelo Marquês de Pombal. Contudo, é no século XIX 

que este grau de ensino se tornou objeto de interesse e preocupação por parte dos governantes. 

O país, durante uma parte significativa do século XIX, esteve assolado por uma profunda 

instabilidade política; três meses volvidos após a Revolução de Setembro, em 1836, Passos 

Manuel cria os liceus, tornando-se a primeira medida em prol da instrução secundária. Se 

atentarmos em documentos de épocas anteriores, verificamos que a criação dos liceus não 

surge como uma medida isolada, pois desde a década de vinte algumas entidades particulares 

tinham apresentado planos de ensino, onde sempre constava o ensino liceal. O decreto de 17 

de novembro de 1836, da lavra de Passos Manuel, institui a criação dos liceus; refira-se, 

todavia, que esta legislação se inspira em muitos trabalhos notáveis elaborados anteriormente. 

 

A instabilidade política e a grave crise económica que avassala o país repercutem-se no 

ensino. Por esta razão, os governos tendem a protelar a efetiva implementação destas novas 

leis. 

 

O país adquire a almejada tranquilidade aquando da Regeneração, no início da década de 

1850. A estabilidade política que sobreveio reflete-se em todos os setores da Administração 

Pública, mormente no ensino secundário. Doravante, a instrução granjeará um notável 

impulso face às épocas anteriores. 

 

Relativamente à questão formulada no início deste estudo, evidenciou-se que as revoluções 

liberais operaram profundas mudanças na sociedade portuguesa, fazendo sobressair uma 

classe social, endinheirada e sedenta de instrução, a Burguesia. Às cidades afluíram os filhos 

dos grandes proprietários rurais e dos comerciantes abastados. Era necessário preparar 

cidadãos capazes de desempenharem cabalmente o seu papel numa sociedade com novos 
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contornos que pretendia ombrear com os países de uma Europa civilizada. Atendendo a esta 

ânsia de saber, o impulso dado à instrução pública e, muito em particular ao ensino 

secundário, tornava-se inevitável. Os Liceus corresponderam, assim, às expectativas e 

interesses acalentados pela Burguesia. Contudo, refletindo inevitavelmente as dificuldades da 

época, foram muitas as vicissitudes pelas quais passaram estas instituições recém-criadas, 

nomeadamente no tocante à decrepitude dos edifícios e às quantias irrisórias que auferiam do 

Governo. Até 1860, prevaleceu a incúria, pois os Liceus continuavam a carecer de mobiliário 

e material escolar. As verbas eram ínfimas e pagas com grande atraso. As eternas limitações 

orçamentais comprometeram, em larga medida, um projeto reconhecido como necessário para 

o desenvolvimento do País. Como se pode verificar através das dificuldades vivenciadas pelos 

Liceus de Aveiro e de Évora, nas primeiras décadas da sua existência, o desejo que 

acompanhou os liberais de proporcionarem a instrução pública ao comum dos cidadãos foi 

cerceado durante longos anos, devido a questões de índole económica e política que 

comprometeram a efetiva consecução dos seus projetos. 

 

Na verdade, o Portugal de Oitocentos congrega, como provavelmente nenhum outro antes 

dele, os traços dominantes da nossa equívoca singularidade contemporânea, que, em última 

instância, parecem ter origem no complexo de amputação decorrente da perda do estatuto de 

grande nação colonizadora: a instabilidade política, entremeada de períodos de governação 

em ditadura; os prolongados e não raros consecutivos ciclos de crise económica; os assomos 

de nacionalismo exacerbado, alternando abruptamente com mórbidas manifestações de 

afanosa descrença; o suicídio frequente dos nossos vultos intelectuais, que tanto intrigou 

Unamuno; a tentação recorrente para a criação de figuras providenciais.  

 

O presente trabalho permitiu confirmar como válida a pergunta de partida inicial. Não 

obstante, a realidade histórica que constitui por excelência o objeto de investigação do 

historiador, é permanentemente reformulada, uma vez que surgem, amiúde, novos assuntos a 

investigar. Cada geração tende a reescrever a sua história, pelo que não é possível afirmar que 

foi dada a última palavra. 
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1 – Livro de Matrículas de Latim e Latinidade, n.º 1 (1851-1864). 

Fonte: Arquivo da Escola José Estêvão; registo fotográfico da autora deste trabalho. 
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2 
2 – Termo de Abertura na Aula de Gramática Portuguesa, Latim e Latinidade (ano letivo de 

1851-1852); Livro de Matrículas de Latim e Latinidade, n.º 1 (1851-1854). 

Fonte: Arquivo da Escola José Estêvão; registo fotográfico da autora do trabalho. 
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3 – Livro destinado ao registo das classificações; Livro de Exames de Latim, de Philosophia e 

de Oratória, n.º 1 (1851-1854). 

Fonte: Arquivo da Escola José Estêvão; registo fotográfico da autora deste trabalho. 
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4 – Resultados obtidos nos exames de Latim; Livro de Exames de Latim, de Philosophia e de 

Oratória, n.º 1 (1851-1854). 

Fonte: Arquivo da Escola José Estêvão; registo fotográfico da autora deste trabalho. 
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5 – Resultado dos Exames de Lógica; Livro dos Exames de Latim, de Philosophia e de 

Oratória, n.º 1 (1851-1854). 

Fonte: Arquivo da Escola José Estêvão; registo fotográfico da autora deste trabalho. 
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6 – Página inicial do primeiro Livro de Atas do Liceu Nacional de Évora. 

 

Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia; registo fotográfico da autora deste 

trabalho. 
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7 – Primeira ata do Liceu Nacional de Évora (Livro de Atas n.º 1); noticia-se a instalação do 

Liceu e início das matrículas. 

Fonte: Arquivo da Biblioteca André de Gouveia; registo fotográfico da autora deste trabalho. 
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 8 – Auto de instalação do Liceu Nacional de Évora; Livro de Atas n.º 1. 

Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia; registo fotográfico da autora deste 

trabalho. 
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9 – Livro de Matrículas n.º 1 do Liceu Nacional de Évora (1841). 

Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia; registo fotográfico da autora deste 

trabalho. 
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10 – Registo do primeiro aluno matriculado no Liceu Nacional de Évora (Livro de Matrículas 

n.º 1 – 1841). 

Fonte: Arquivo da Escola André de Gouveia; registo fotográfico da autora deste trabalho. 
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11 – Resenha dos compêndios adotados no Liceu Nacional de Évora. 

Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia; registo fotográfico da autora deste 

trabalho. 
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12 – Professores do Liceu de Évora (Início do século XX). 

 

Fonte: Arquivo da Biblioteca da Escola André de Gouveia. 
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 13 – Fonte: Arquivo da Escola André de Gouveia. 

 


