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Resumo 

 

O objetivo desta tese é contribuir para um maior aprofundamento e conhecimento 

histórico da Educação e do Ensino em diferentes periódicos durante o regime salazarista. 

Esta investigação procura conhecer e compreender o sistema educativo e a sua 

repercussão na imprensa periódica entre os finais dos anos 1930 e finais dos anos 1940.  

Foi efetuado um trabalho que consistiu na recolha e análise de dados dos periódicos 

existentes na Biblioteca Pública Municipal do Porto, nomeadamente o Diário da Manhã 

e Jornal do Fundão e o Diário de Lisboa em formato digital através do site “Casa 

Comum” desenvolvido pela Fundação Mário Soares. 

Estudaram-se várias temáticas educativas e o seu espaço e impacto em alguns 

periódicos, procurando compreender de que forma era analisada e percecionada a 

Educação da Mulher. A metodologia utilizada fundamentou-se na pesquisa, recolha e 

análise documental e posterior categorização das temáticas identificadas. 

Os resultados obtidos permitem concluir que o Estado Novo conseguiu inculcar 

os seus princípios ideológicos no sistema educativo, criando uma escola nacionalista com 

a diferenciação entre rapazes e raparigas. A imprensa periódica conseguiu acompanhar as 

mudanças na educação, manifestando, ainda que de forma subtil, a sua opinião em 

diversos assuntos do foro educativo. Vemos, ainda, que há assuntos que se destacam e 

são permanentes nos periódicos analisados pela sua importância no que toca à formação 

dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Educação – Estado Novo – Imprensa – Ensino – Escola – Mulher 
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Abstract 

 

The aim of this thesis is to contribute to a greater depth and historical knowledge 

of Education and Teaching in different Portuguese newspapers during the Salazar 

dictatorship. This research seeks to know and understand the education system and its 

impact on periodical press from the end of the 1930’s to the end of the 1940’s. The 

research work consisted of collecting and analysing data from the newspapers held in 

the Municipal Library of Porto, namely Diário da Manhã and Jornal do Fundão as well 

as Diário de Lisboa, which is available in digital format on the website developed by 

the Mário Soares Foundation, Casa Comum. 

Several educational topics were studied, along with the coverage and impact they 

had in some newspapers, while trying to understand how Women Education was 

addressed and perceived. The methodology used was based on research, collection and 

documentary analysis and subsequent categorisation of the identified topics. 

Given the findings, it is possible to conclude that the Estado Novo succeeded in 

instilling its ideological principles into the education system, creating a nationalist 

school which differentiated between boys and girls. The periodical press managed to 

keep abreast of the changes in education, expressing its views in relation to various 

matters of educational nature, albeit in a subtle way. There are also matters which, due 

to their importance in the preparation of students, received more attention and constant 

coverage in the newspapers analysed for this research.  

 

Keywords: Education - Estado Novo (New State) - Press - Teaching - School - Women 
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Introdução 

 

A motivação para este tema surgiu, essencialmente, pelo gosto da área da História 

da Educação. Tendo tido a unidade curricular de História da Educação na licenciatura, 

surgiu igualmente o interesse pelas temáticas educativas, no que diz respeito à Educação 

como objeto de conhecimento e na compreensão pelas questões pedagógicas, 

relacionando-as entre época/política, nomeadamente, da história educativa portuguesa. 

Relativamente às fontes utilizadas, foram selecionadas três fontes hemerográficas 

– periódicos – compreendidas na sua análise entre os finais dos 30 e finais dos anos 40 

do século XX. Tendo trabalhado no seminário de História Contemporânea com uma fonte 

hemerográfica, decidiu dar-se continuidade ao trabalho feito, no que diz respeito à seleção 

deste tipo de fontes para o estudo, considerando-as de grande riqueza. A riqueza destas 

fontes é essencial para o estudo da História nos seus diversos domínios, de forma 

particular, na História da Educação do regime do Estado Novo. Através da imprensa 

periódica, vemos veiculadas ideias e interpretações relativas à Educação, permitindo 

compreender as várias fases desta e contribuir para ajudar a formar a opinião pública. 

Como é possível verificar na introdução do segundo capítulo, para tornar o 

trabalho mais eficiente, foi feito um aproveitamento do levantamento já feito da obra de 

Áurea Adão1, que se apresenta como a base do estudo dos periódicos na medida em que 

auxiliou e facilitou na pesquisa da informação, nomeadamente, dos artigos educativos.  

A opção pelos artigos de História da Educação num período político ideológico 

particularmente significativo (finais dos anos 30/finais dos anos 40) recai, sobretudo, no 

interesse pelo período do Estado Novo, no que toca ao Ensino e Educação salazaristas. O 

estudo das fontes que se situa entre o início e pós Segunda Guerra Mundial apresenta-nos 

uma realidade diferente, numa comparação a nível nacional e internacional, com questões 

sociais, educativas e femininas com o papel e a imagem da mulher em destaque. Através 

dos artigos de História da Educação, conseguimos compreender melhor as várias fases 

(de evolução) das políticas educativas, a sua repercussão na imprensa periódica e de que 

 
1 ADÃO, Áurea – A educação nos artigos de jornal durante o Estado Novo (1945-1969). Um repertório 

cronológico, temático e onomástico. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2012. 
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forma é que estas são vistas pelo público leitor. Foi neste contexto nacional e 

internacional, de género e de educação, que resolvemos inscrever a nossa motivação para 

a investigação e naturalmente as questões/hipóteses de partida.  

No que diz respeito às fontes, os periódicos (ver anexos) Diário de Lisboa e Diário 

da Manhã foram alvo de análise compreendida entre 1945 a 1948. No caso do Jornal do 

Fundão, a análise corresponde aos anos de 1946 a 1948 pelo facto de 1946 ser o ano da 

sua fundação. Para o prosseguimento da pesquisa e como método de análise, optou-se por 

recolher a informação através de uma base de dados dividida em vários campos para 

tornar mais fácil a interpretação e o estudo do conteúdo. Esta base de dados (ver exemplo 

em anexo) foi a forma mais rápida de organizar toda a informação e de, posteriormente, 

aceder para a redação da dissertação.  

Relativamente à estrutura do texto, este trabalho foi pensado em duas partes, 

dividido em dois capítulos dentro dos quais se desenvolvem vários aspetos. A primeira 

parte apresenta o quadro contextualizador do período salazarista no que diz respeito ao 

sistema educativo que envolve o período de finais dos anos 30 a finais dos anos 40. A 

contextualização assume um papel importante neste trabalho de modo a dar a conhecer 

os contextos para uma leitura mais compreendedora e aprofundada das temáticas que 

surgem no capítulo seguinte. A segunda parte que corresponde ao capítulo 2, é a parte 

principal desta tese que visa compreender e aprofundar as políticas sobre Educação e 

Ensino do Estado Novo e a sua repercussão na imprensa periódica da época, permitindo 

conhecer de que forma a imprensa tratou os vários assuntos educativos.  
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Capítulo 1 – Contextualização política e ideológica 

Este capítulo visa apresentar a contextualização temática da dissertação em dois 

pontos principais: a nível educativo de modo a compreender melhor o sistema educativo 

português no período de estudo que engloba os finais dos anos 30 até finais dos anos 40 

do século XX, período que foi objeto da consulta das fontes primárias (hemerográficas); 

por outro lado, ao nível da imagem e do papel da mulher na sociedade, no plano 

internacional e nacional, da abertura das mentalidades e dos novos papéis daí resultantes 

para a mulher, para melhor articularmos com o conteúdo dos vários artigos. Será 

igualmente importante para uma melhor compreensão da temática da Mocidade 

Portuguesa Feminina que se encontra representada no capítulo seguinte através dos 

diferentes periódicos analisados.  

Em primeiro lugar, é importante referir que ao longo do século XX o sistema 

educativo português sofreu uma série de profundas transformações. O número de alunos 

e professores duplicou em intervalos de cerca de trinta anos e, a partir daqui, impõe-se de 

forma definitiva o modelo escolar. A sociedade portuguesa passa, assim, a escolarizar-se, 

levando a que o ensino imprima a sua marca no conjunto da vida social. O período de 

1930 a 1960 ocupa um lugar fundamental neste processo. Em 1930, ocorre a redução da 

escolaridade obrigatória para três anos e no ano de 1960, o alargamento da escolaridade 

obrigatória para quatro anos para ambos os sexos.  

A 1.ª fase do sistema educativo (1930-1960) é caracterizada por diversos 

obstáculos na ação governativa já que o principal objetivo era o desmantelamento das 

representações e práticas republicanas. Esta atitude manifesta-se, sobretudo, na 

administração do ensino e na formação de professores. A política nacionalista procura 

chegar à escola e incutir os seus objetivos e o seu papel no sistema educativo. Neste aspeto 

o ano de 1936 marca um ponto de viragem. O que antes era uma tentativa de demolir de 

forma definitiva as representações resultantes do regime republicano, agora procura-se 

uma forte prática de inculcação ideológica e doutrinação moral. Para o regime, a escola 

deve educar os seus alunos politicamente, tanto na educação mais formal através da 

transmissão de conhecimentos, como por iniciativas menos formais (como por exemplo 

a Mocidade Portuguesa). A imagem educativa ficou associada nesta fase a algumas 
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medidas adotadas como a imposição do livro único, a criação da Mocidade Portuguesa e 

da Obra das Mães pela Educação Nacional, também conhecida como OMEN. 

Como afirmara Gustavo Cordeiro Ramos num discurso2 em 1936: 

 

alargou-se a ação da escola, cujo fim não é apenas ensinar, mas          

sobretudo educar e educar politicamente, no sentido nobre da palavra, isto é, 

transmitir conhecimentos que não contrariem, antes favoreçam os fundamentos 

morais do Estado. 

 

No que diz respeito à intervenção do Estado nos vários elementos educativos, 

verificamos que a administração do ensino encerra uma forte tendência centralizadora. O 

regime acabaria por instaurar uma ditadura administrativa nesta área. O sistema educativo 

português apresenta vários atrasos, apresentando dificuldades para responder ao aumento 

da procura social de educação. Por outro lado, a persistência do analfabetismo na 

sociedade portuguesa continua a ser um tema das polémicas educativas. O processo de 

alfabetização das mulheres segue a um ritmo mais rápido, diminuindo de forma ligeira a 

diferença em relação aos homens. Contudo, a distância ainda é significativa.  

O ideário nacionalista exprime-se, maioritariamente, através da escola. No que diz 

respeito ao ensino infantil, ainda detém pouca expressão, com uma taxa de escolaridade 

bastante reduzida resultante do facto de o regime atribuir à família o encargo da sua 

formação. No que se refere ao ensino primário, e com medidas implementadas como a 

redução da escola obrigatória em 1930 e a orientação do ensino pela moral cristã em 1935, 

podemos perceber de forma clara a política de educação do Estado Novo.  

Estas medidas levam a que a população consiga frequentar a escola, contudo, 

procurando sempre evitar desencadear novas expectativas a nível social. O regime 

procura garantir uma instrução mínima a todos e orientar os seus alunos no sentido das 

suas vocações naturais (que vai de encontro ao mencionado acima). O ensino primário 

procura demarcar o lugar que cada um ocupa, o que representa o elitismo por parte do 

regime e a crença de que cada um nasceria para desempenhar uma determinada função 

 
2 ROSAS, Fernando (coord.) – Portugal e o Estado Novo (1930-1960) in SERRÃO, Joel; MARQUES, A. 

H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal, vol. 12. Lisboa: Editorial Presença, 1990, pág. 459. 
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na sociedade3. O aumento de alunas neste grau de ensino é mais significativo, o que faz 

com que a diferença de escolarização dos dois sexos diminua. Embora com algum atraso 

em relação aos rapazes, a educação feminina começa a abandonar as práticas tradicionais 

familiares de maneira a organizar-se em modelos do Estado (Mocidade Portuguesa 

Feminina e Obra das Mães pela Educação Nacional). Uma das temáticas com destaque 

nos diferentes jornais estudados no segundo capítulo refere-se aos edifícios escolares que 

estão em falta, assim como alguns elementos importantes como as instalações sanitárias 

e o médico escolar. Além disto, uma boa parte dos edifícios encontram-se degradados, 

precisando de melhorias. O médico escolar apresenta grande valor no seio escolar de 

modo a ensinar aos alunos a importância da higiene na medida em que não se encontra o 

asseio em situações de pobreza em várias famílias, constando-se inclusive a inexistência 

total de calçado por parte de muitas crianças. 

O ensino liceal é a temática com mais destaque e que mais artigos apresenta nos 

periódicos, nomeadamente sobre a sua reforma bem como a do ensino técnico, na década 

de 1930. Estas duas reformas tentaram aliviar a procura sobre os liceus e reafirmar a sua 

tendência através da canalização para as escolas técnicas das vias profissionais. Com a 

evolução da sociedade portuguesa, começa a aumentar a população escolar. A forte 

procura pelo ensino liceal contribuiu para a transformação dos liceus. Porém, esta procura 

não corresponde à capacidade do sistema de ensino. Este aumento de estudantes do ensino 

liceal é ainda mais nítido no sexo feminino, mostrando uma nova abertura das 

mentalidades das famílias em relação à educação das suas filhas.  

Como será possível verificar no capítulo seguinte, a construção de novos edifícios 

escolares é uma das preocupações, no entanto, este esforço não se repercutiu num 

crescimento da rede escolar pública, isto é, continuou sendo insuficiente. Deste modo, o 

ensino começou a concretizar-se por via do privado. Sendo o ensino marcado por um 

constante autoritarismo, o clima escolar é propício ao aparecimento de manifestações por 

parte de alunos e professores que não concordam com as políticas educativas do Estado. 

O aumento da população escolar põe também em causa o ambiente familiar que se 

 
3 PIMENTEL, Irene Flunser – A cada um o seu lugar: A política feminina do Estado Novo. Porto: Bloco 

Gráfico, 2011, 1.ª ed. 
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cultivou durante décadas, na qual a família tinha um papel primordial (Estado, Pátria e 

Família). 

No que se refere ao ensino técnico-profissional, desde os anos 1930 que é objeto 

de atenção por parte do regime salazarista. Contudo, só no pós-guerra foram criadas as 

condições necessárias para a atualização e desenvolvimento deste ramo de ensino. O 

ensino técnico caracteriza-se por ser uma via alternativa para procurar libertar os liceus 

da pressão social. No entanto, apesar da qualidade que é reconhecida a muitas escolas 

técnicas, continua enraizada a ideia de que a entrada neste tipo de escola representa a 

impossibilidade de conseguir chegar ao liceu. Este tipo de ensino vai ser um complemento 

dos projetos de industrialização realizados no pós-guerra. Para os ministros Pires de Lima 

e Leite Pinto, foi uma das principais apostas e, para tal, mobilizaram esforços para a 

formação de operários e técnicos aptos para a realização dos seus trabalhos. Em suma, as 

escolas técnicas desempenharam um papel importante na formação das classes 

intermédias, operárias. 

Relativamente ao ensino superior e universitário, a população escolar portuguesa 

mantém-se num nível reduzido. Não se observam mudanças nos mecanismos de acesso 

estudantil a este tipo de ensino e a oferta apresenta-se desajustada em relação à estrutura 

social da procura de educação superior. O quadro I (ver em baixo) mostra-nos em termos 

gerais que o sistema do ensino superior revela uma baixa escolarização, contribuindo para 

uma limitada evolução do progresso científico necessário ao desenvolvimento do país. O 

ensino universitário é também um lugar de oposição ao regime, o que criou uma 

permanente vigilância sobre os seus alunos e professores. 
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Fonte: ROSAS, Fernando (coord.) – Portugal e o Estado Novo (1930-1960) in SERRÃO, Joel; 

MARQUES, A. H. de Oliveira (dir.) – Nova História de Portugal, vol. 12. Lisboa: Editorial Presença, 

1990, pág. 495. 

 

Em relação ao papel do professor, a sua imagem no regime nacionalista encontra-

se desvalorizada, tanto no processo de formação científica e pedagógica, como na 

dignificação do estatuto da profissão, sendo apenas importante na sua missão de formar 

o aluno de modo a servir a Pátria. Verifica-se ao longo da análise dos periódicos que não 

se encontram melhorias no seu estatuto profissional nem na sua situação económica. 

Desde 1930 que se verificou um controlo do professorado por parte do Estado e um 

esvaziamento a nível científico da profissão. Do ponto de vista económico, é importante 

referir as diferenças salariais entre as várias categorias de professores (os professores do 

ensino primário auferiam o salário mais baixo). De facto, a carreira de regente escolar 

(ensino primário) era mal paga e exigia como critério principal a idoneidade moral, 

principalmente para as professoras candidatas. Para além da já referida diminuição do 

estatuto profissional, no caso feminino, estavam sujeitas a uma penosa vigilância nas suas 

vidas pessoais. O casamento das professoras tinha de ter o consentimento do ministro da 

Educação Nacional após uma verificação das várias condições comportamentais e 

socioeconómicas das mesmas e dos seus cônjuges de modo a evitar a mobilidade social 

através do casamento. “Enquanto António Nóvoa afirmou que, entre 1930 e 1936, mais 
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de dois terços dos professores primários provinham de camadas sociais «intermédias», 

Maria Filomena Mónica atribuiu às professoras primárias uma origem social baixa, com 

a qual esta autora relacionou a respetiva «passividade e adaptabilidade às condições 

sociais, políticas e culturais», características profundamente aproveitadas pelo Estado 

Novo”4. No que toca ao ensino em geral, quase 50% são professores do sexo masculino, 

no entanto, no professorado primário, os homens representam cerca de 15%5.  

Relativamente ao seu perfil, o Estado necessita de salvaguardar a imagem e o 

prestígio da carreira docente junto das populações sem que isso implique um maior poder 

a nível profissional ou uma melhoria no seu estatuto social e/ou económico. Através dos 

vários artigos que os periódicos apresentam, podemos verificar que há uma constante 

insistência no espírito de missão do professor que, como podemos apurar, tem de ser o 

mais nobre e dignificado, mas apenas em termos de imagem social. A sua formação é 

uma das áreas do sistema educativo que mais preocupa o Estado. Em matéria de ensino 

primário, existem duas palavras-chave que são a base da sua política: controlo e redução. 

Controlo político até pela necessidade de assinatura de declarações de compromisso para 

o exercício da profissão e redução que se manifesta na exígua nomeação dos professores 

efetivos e a quem se pede idoneidade moral e, mais tarde, a aprovação num exame de 

aptidão6.  

O Estado Novo edifica um modelo de escola e de educação muito significativo e 

marcante na instrução pública portuguesa. Este modelo assenta num conservadorismo 

nacionalista baseado em valores ditos essenciais para o regime. De realçar que o 

analfabetismo em Portugal, foi sempre o mais alto da Europa, e maior entre as mulheres. 

Em 1930, quase três quartos da população feminina e cerca de metade da população 

masculina com mais de 7 anos não sabia ler e escrever. Os liceus não forneciam uma 

educação especificamente feminina e, para responder a alguma procura crescente de 

escolarização, houve quem canalizasse muitas das jovens para as Escolas do Magistério 

Primário e para o ensino técnico feminino. Entre esses cursos técnicos, contam-se os das 

 
4 Idem, pág. 131. 
5 ROSAS, Fernando (coord.) – Portugal e o Estado Novo (1930-1960), pág. 502. 
6 Idem, pág. 505. 



 

22 

escolas comerciais e os de formação para profissões exclusivamente femininas: 

enfermagem, serviço social e mais tarde telefonistas7.  

De seguida, procura-se fazer uma contextualização sobre a mulher que incide nos 

seguintes pontos de trabalho: contextualização sobre a sua imagem no plano internacional 

e nacional e alguns dados sobre a sua situação social e económica. Ao abordarmos esta 

questão a nível internacional, verifica-se que ao longo do tempo, a imagem e o papel das 

mulheres sofreram profundas mudanças na sociedade. Em primeiro lugar, procurou-se 

um exemplo e apresentou-se a mulher americana moderna para ilustrar de forma clara 

estas duas vertentes. A mulher americana moderna pode ser retratada pela dimensão da 

sua família. No início do século XX, as mulheres casavam mais novas e procuravam 

assegurar o casamento e obter uma formação, e para tal, procurando aceder ao ensino 

secundário e superior e, consequentemente, ao mercado de trabalho.  

Nos anos 30, uma percentagem entre 50 a 60% de jovens até aos 20 anos, 

nomeadamente raparigas frequentavam o ensino secundário8. No entanto, as mulheres a 

frequentar o ensino universitário representavam muito menos de metade do total de 

estudantes. Nos inícios dos anos 40, o número de mulheres no mercado de trabalho 

corresponde a cerca de ¼, mas as mulheres trabalhadoras tornaram-se, em média, mais 

velhas uma vez que as jovens permaneciam na escola. Os trabalhos femininos incidiam, 

sobretudo, em serviços de escritório, administração e vendas. O emprego de mulheres 

casadas no setor terciário crescia a um ritmo significativo em relação a outra área 

profissional. Ainda assim, apenas 4% das mulheres conseguia conciliar o casamento e a 

carreira9. Apesar das mulheres se encontrarem em profissões qualificadas, o emprego 

remunerado fora do lar continuava a produzir os mesmos receios na medida em que a 

afluência feminina ao setor terciário torna visível a sua presença na sociedade. O número 

de mulheres casadas e no mercado de trabalho aumentou. A compatibilização do trabalho 

feminino com a família tornou-se uma preocupação na medida em que os cientistas 

sociais consideravam o trabalho remunerado essencialmente masculino e que a mulher se 

 
7 PIMENTEL, Irene Flunser – A cada um o seu lugar: A política feminina do Estado Novo, pág. 125. 
8 DUBY, Georges; PERROT, Michelle (dir.) – História das mulheres. Porto: Edições Afrontamento, 1993-

1995, vol. 5, pág. 103. 
9 Idem, pág. 104. 
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vulgarizava ao fazê-lo. É importante referir que a percentagem de mulheres que faziam 

carreira nas ciências sociais encontra-se em expansão em relação à medicina ou outro 

domínio profissional. Porém, a voz feminista que procurava ter força nas ciências sociais 

modernas, era silenciada. Simultaneamente, começa-se a questionar os prós e contras de 

uma carreira feminina pois estava ainda enraizada a ideia de que os homens deviam ter a 

capacidade financeira de sustentar a família.  

Abordando a temática da economia doméstica, responsabilidade somente 

feminina, verifica-se que as donas de casa urbanas gastavam menos tempo nas suas 

tarefas domésticas comparativamente às mulheres dos meios rurais. Perdurava o 

pensamento de que a mulher tinha de assegurar todo o trabalho doméstico mesmo que 

tivesse uma carreira profissional. Para além das tarefas domésticas, tinham de se 

preocupar com a educação dos filhos. Nesta altura, começam a surgir organizações de 

apoio às mães, contudo, acabou por contribuir para aumentar ainda mais o trabalho das 

mesmas, na medida em que se impunham padrões mais exigentes.  

Com uma sociedade moderna, urbana e consumista, a mulher moderna passa a ser 

retratada como enérgica e sociável ao contrário da anterior imagem tradicional de uma 

mulher submissa e delicada. Estava agora consciente das melhores ferramentas para 

cuidar da casa, dos filhos e do marido, continuando a ser a principal responsável pelo 

bem-estar de toda a família. As também conhecidas vozes feministas foram absorvidas 

pela cultura da modernidade e da urbanidade. A publicidade americana conseguiu 

apresentar as diversas transformações das mulheres desde o facto de se tornarem cidadãs 

e trabalhadoras, passando pelo progresso tecnológico e a luta pela igualdade de género. 

De seguida, parte-se para a contextualização temática da mulher no plano nacional 

e à semelhança dos EUA, as mulheres na Europa organizavam movimentos que tinham 

um objetivo principal: a emancipação. Esta finalidade apontava, principalmente, para 

uma libertação do constrangimento tradicional, mas também para o caminho da igualdade 

em relação aos homens em determinadas áreas sociais. Ao abordar concretamente 

Portugal, durante o período do Estado Novo, a situação começa a reverter-se. Com o 

regime salazarista, e seja a que classe social pertencesse, as mulheres foram remetidas ao 
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silêncio e aos papéis secundários na sociedade. O país foi retirando cada vez mais voz às 

mulheres e a elas vinha sendo negada a igualdade com os homens.  

O pensamento salazarista sobre a mulher assentava, sobretudo, em ideias anti-

individualistas sobre a família, que constituía o núcleo primário do regime pois esta era 

considerada uma “realidade primária e fundamental de toda a orgânica nacional”10. 

Estava profundamente enraizada na sociedade a ideia tradicional de que as mulheres se 

situam do lado da natureza enquanto os homens se encontram do lado da cultura. Entenda-

se natureza como a predisposição das mulheres a serem donas de casa a fim de educarem 

os seus filhos e se dedicarem às tarefas domésticas. A mulher era concebida 

exclusivamente para ser mãe e uma mãe devota à Pátria. Para o regime, importava acima 

de tudo a família e por isso era importante que existisse de forma igual uma 

complementaridade do marido e da mulher como garante da estabilidade da família. 

Neste período, a mulher e/ou mãe era celebrada apenas por desempenhar um papel 

importante no seio da família. À mulher também cabia assegurar a tranquilidade do estado 

de espírito do marido e do ambiente agradável do seu lar. Esta imagem de que o lugar da 

mulher é em casa resulta, particularmente, do facto de que o homem possuía o poder 

principal: “Deixemos, portanto, o homem a lutar com a vida no exterior, na rua”11. A 

grande maioria vivia no campo e consequentemente, eram as principais vítimas da forte 

taxa de analfabetismo. É importante referir que o pensamento que a sociedade detinha 

sobre a imagem e o papel da mulher condicionou o seu percurso escolar durante este 

período. A sociedade apresentava-se ainda bastante conservadora, onde as mulheres 

acabariam por não ter a mesma igualdade de direitos em relação ao homem em todos os 

níveis sociais, e particularmente neste caso, na escola.    

O trabalho feminino fora do lar foi uma das preocupações do regime. Para Salazar, 

o trabalho não trazia nenhuma vantagem à mulher além de prejudicar a sua função na 

família. Para ela, o mais importante devia ser a moral económica das tarefas femininas 

no lar. O sustento devia resultar unicamente do trabalho do homem e não do trabalho de 

uma mulher casada. Além de todo este impedimento ao trabalho feminino, havia 

 
10 PIMENTEL, Irene Flunser – A cada um o seu lugar: A política feminista do Estado Novo, pág. 32. 
11 Idem, pág. 35. 
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restrições impostas a certas profissionais. Irene Flunser Pimentel apresenta-nos o 

exemplo das professoras primárias que tinham de pedir autorização para casar. Esta 

medida procurava fazer com que o casamento se mantivesse no seio da mesma classe 

social e impedir que a professora pudesse mover-se socialmente. Por outro lado, temos 

também profissionais (pessoal feminino do Ministério dos Negócios Estrangeiros e as 

enfermeiras dos Hospitais Civis) a quem o casamento era impedido. Apesar deste espaço 

circunscrito, as raparigas revelam um maior aproveitamento escolar entre o período de 

1940 a 1948. A taxa de feminização nos diferentes graus de ensino aumentou também de 

forma significativa. Esta feminização do ensino gerou uma preocupação para o Estado. 

Para o regime, o que realmente importava era o facto de as mulheres não se desviarem do 

seu destino natural. No que diz respeito ao professorado feminino, o seu estatuto 

profissional foi-se degradando. Como já referido anteriormente, o trabalho da mulher 

estava condicionado sob várias formas e para o Estado, as professoras primárias estavam 

somente aptas para educar os filhos das classes sociais mais baixas. 

A realidade é que as mulheres acabariam por constituir mais de 56% de todos os 

professores dos liceus. Por outro lado, e de maneira a compreender melhor o papel da 

mulher a nível nacional, no que respeita à educação no feminino, é importante abordar a 

temática das organizações femininas estatais. A educação feminina durante o período do 

Estado Novo está inteiramente ligada às organizações femininas do regime, criadas por 

Carneiro Pacheco e a quem estava a cargo a educação das raparigas portuguesas. A 

chamada Obra das Mães pela Educação Nacional, por exemplo, tinha sido criada para 

“restaurar na família a consciência da sua declinável missão de educar os portugueses de 

amanhã, para glorificar a maternidade, fortalecer os laços morais e elevar o nível de 

cultura em princípios elementares de higiene e em regras sociais de cooperação entre as 

famílias”12.  

Relativamente aos seus objetivos, cabia a esta organização estimular a ação 

educativa da família, assegurar a cooperação entre esta e a escola e preparar as gerações 

femininas para os seus futuros deveres domésticos e sociais. A filiação era voluntária e 

com dois tipos de associadas: as mães portuguesas ou de sangue português e as mulheres 

 
12 Idem, pág. 211. 
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que mesmo não sendo mães quisessem colaborar na obra e educação da juventude. Assim, 

é a partir desta organização que se cria em 1936 a Mocidade Portuguesa Feminina por 

Carneiro Pacheco que afirmava que a educação da mulher deveria incluir uma verdadeira 

formação moral de modo a dar-lhe uma superioridade na educação dos filhos. 

A sua ação incidiu principalmente junto da escola. A maioria das filiadas eram 

estudantes entre os 7 e os 25 anos e agrupadas da seguinte forma: as lusitas dos 7 aos 10 

anos; as infantas dos 10 aos 14 anos; as vanguardistas dos 14 aos 17 anos e, por último, 

as lusas dos 17 aos 25 anos. A principal atividade da organização consistia na educação 

e na formação moral, na qual se integrava a formação de uma mentalidade 

tradicionalmente portuguesa. Para a Mocidade Portuguesa Feminina, a sua ação era 

designada como um “alto sentido da missão feminina, da dignidade e da responsabilidade 

cristãs, e da consciência patriótica e nacionalista”13. 

Foi neste contexto nacional e internacional, de género e de educação, que 

resolvemos inscrever a nossa motivação para a investigação e naturalmente as 

questões/hipóteses de partida. Estas também serviram para fazer algumas leituras e 

analisar algumas publicações que nos permitissem conceber questões mais pertinentes ao 

longo do percurso investigativo. Uma das questões orientadoras do percurso de 

investigação: “o que pensa a sociedade sobre o tipo de mulher?” baseia-se na obra de 

Cristina L. Duarte, Moda e Feminismos em Portugal, o Género como Espartilho. Na sua 

introdução, a autora afirma que a roupa que vestimos ocupou desde sempre um lugar 

importante na definição da identidade e da sociedade, do individual e do coletivo. 

Entenda-se o Género como Espartilho como armadura social e individual, enquanto 

Moda e Feminismos os principais conceitos que conduzem a investigação até aos 

problemas principais14. Esta obra aborda questões como a feminilidade, a moda, o 

vestuário, o comportamento, o feminino e o masculino, fornecendo-nos através destes 

conceitos uma visão sobre o pensamento da sociedade portuguesa em relação à mulher. 

 
13 LOPES, Arriaga – Mocidade Portuguesa: breve história de uma organização salazarista. Lisboa: Terra 

Livre, 1976, pág. 120. 
14 DUARTE, Cristina L. – Moda e Feminismos em Portugal, o Género como Espartilho. Lisboa: Temas e 

Debates, 2017, pág. 23. 
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A forma como o vestuário conota a feminilidade é distinto de cultura para cultura. 

Particularmente nas mulheres, a roupa tem sido alvo de vários estudos não apenas em 

função do género, mas também das linhas do ponto de vista social, de classe e distinção. 

A moda através do vestuário é um importante instrumento que ajuda a identificar o 

género, como por exemplo, o simples facto de as mulheres começarem a usar calças a 

partir de 1940 em termos internacionais, quando ainda em Portugal por volta da década 

de 70 não se permitia o uso das mesmas em alguns locais. No último quartel do século 

XIX, o movimento de mulheres com o objetivo principal de emancipação, apontava para 

a libertação do constrangimento tradicional e permitir, assim, que elas pudessem 

participar a um nível igual ao dos homens nas várias áreas da atividade social.  

Com a grande Depressão em 1929, o vestuário das diferentes classes sociais 

aproximou-se. Lisboa ajudou a resolver o problema da crise financeira da alta-costura 

parisiense. Os ateliers de costura da capital eram geridos por mulheres, que de forma 

regular viajavam até Paris em busca de inspiração. Ao longo do tempo, as mulheres 

interiorizaram os valores que socialmente as discriminaram. A ação da mulher na 

sociedade através da educação vai muito além do papel que ela desempenha em casa. 

Através dos estudos de periódicos relacionados com as mulheres, vão-se verificando 

ligeiras alterações de mentalidade das mesmas. No ano de 184915, surgiu em Portugal o 

primeiro jornal fundado e dirigido por uma mulher: Antónia Gertrudes Pusich. Isto criou 

um antes e um depois na escrita feita por parte de mulheres que passaram a ver os seus 

nomes a constar nos seus respetivos artigos. Isto tornou-se bastante importante na medida 

em que o mundo do trabalho era uma realidade que ainda estava vedado às mulheres.  

Através da sua presença na imprensa, conseguiram lado a lado com os homens 

partilhar um espaço que também lhes pertencia e que antes era reservado apenas a eles. 

Esta ação ganhara outros contornos sociais, fazendo de cada mulher uma nova atriz 

social16. Com estas intervenções, começa-se a construir um caminho precursor na 

consciencialização das mulheres e na sua luta para alterar o estatuto familiar e social. 

 
15 Idem, pág. 94. 
16 Idem, pág. 94. 
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Pusich veicula a ideia de que “a única maneira de uma mulher ter igualdade de direitos é 

através de uma liberdade intelectual”17.  

Cristina L. Duarte fala-nos da figura de Maria Lamas: jornalista e mulher ativa no 

Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Além de ser uma voz importante na 

Assembleia, escreveu uma obra denominada As Mulheres do meu País, onde viajou pelo 

país para entrevistar sobre a situação das mulheres em Portugal. Esta obra retrata a 

condição feminina portuguesa na primeira metade do século XX. Através da 

correspondência que Maria recolheu, consegue exemplificar a realidade feminina 

portuguesa onde nos diz o seguinte: “Em meios rurais como este, as primeiras mal sabem 

ler, nascem, vivem e morrem de olhos fechados, e só conhecem uma luta: o pão de cada 

dia. As ricas… ainda é pior! Sabem ler corretamente – permanecem analfabetas, cerradas, 

deformadas moralmente”18. Torna-se evidente em relatos como este que as mulheres 

possuem uma perceção de si próprias e do papel que possuem na sociedade. Um papel 

quase inexistente (apenas importante no seio familiar) e uma imagem como de uma 

prisioneira se tratasse na sua própria casa.  

Na obra de Cristina L. Duarte, a relação entre vestuário e sociedade é retratado de 

forma clara. A questão da imagem da mulher durante o Estado Novo aparece-nos com 

relatos de entrevistas feitas pela autora. Um dos primeiros é o de Joana que chega a Lisboa 

vinda de Moçambique. Diz-nos que um dia resolveu ir à Baixa e quando sai do carro ouve 

o seguinte: “Ó minha senhora, ó minha senhora, meta-se dentro do carro porque é 

proibido andar de calças”19. Mesmo depois de algumas iniciativas de um feminismo de 

primeira vaga, a imagem feminina continuava ainda muito conservadora e através deste 

relato é possível verificar que a vida das mulheres era tão restrita quanto as suas roupas. 

No que diz respeito a algumas das obras presentes na lista de bibliografia, estas 

apresentam uma importância significativa na medida em que são consideradas um apoio 

na análise das fontes do projeto de investigação bem como numa melhor compreensão 

 
17 Idem, pág. 96. 
18 Idem, pág. 202. 
19 Idem, pág. 216. 



 

29 

das temáticas educativas. A obra de Áurea Adão e Maria José Remédios20 apresentou-se 

como bastante importante no estudo do papel das mulheres na Educação bem como nos 

assuntos educativos do Estado. Por sua vez, a obra de Arriaga Lopes21 aborda de forma 

breve e clara a fundação da Mocidade Portuguesa e da Mocidade Portuguesa Feminina, 

bem como a sua ligação com a imprensa. Considera-se de bastante relevância e 

pertinência na introdução na história das organizações salazaristas. 

Educação e Sociedade no Portugal de Salazar de Maria Filomena Mónica permite 

conhecer assuntos como o analfabetismo, a escola salazarista, o controlo do regime na 

educação e a classe do professorado. Relativamente às obras da autora Irene Flunser 

Pimentel, são fundamentais no estudo da Mocidade Portuguesa Feminina e nas 

organizações femininas em geral. Aborda diversas temáticas desde a mulher no mercado 

de trabalho, a feminização da educação e a Obra das Mães pela Educação Nacional. 

Munida desta contextualização e de algumas das obras aqui referidas, procuramos investir 

mais especificamente nas fontes. O capítulo seguinte irá expor os conteúdos mais 

significativos dessas fontes primárias, incidindo de forma particular nas temáticas 

educativas. 

 

 
20 ADÃO, Áurea; REMÉDIOS, Maria José – A narratividade educativa na 1ª fase da governação de 

Oliveira Salazar. A voz das mulheres na Assembleia Nacional portuguesa (1935-1945). In REVISTA 

LUSÓFONA DE EDUCAÇÃO. Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas, n.º 5, 2005, pág. 85-109. 
21 LOPES, Arriaga – Mocidade Portuguesa: breve história de uma organização salazarista. Lisboa: Terra 

Livre, 1976. 
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Capítulo 2 – Educação Feminina: reflexos na Imprensa 

O capítulo 2 aborda, essencialmente, o conteúdo estudado e analisado das fontes 

escolhidas para a elaboração da dissertação. Foram selecionadas três fontes 

hemerográficas: os periódicos Diário de Lisboa, Diário da Manhã e Jornal do Fundão. 

A seleção das fontes foi feita através da obra de Áurea Adão22 sobre a educação nos 

artigos de jornal durante o período do Estado Novo. Os periódicos são uma fonte 

importante na medida em que é possível compreender a temática da educação, 

especialmente veiculada através da escola, e de que forma é que esta se apresenta como 

um espelho na relação entre Estado e Sociedade. A imprensa periódica constitui uma 

fonte necessária para o estudo da história contemporânea pois nela se exprime, direta ou 

indiretamente, a opinião pública no sentido de opinião publicada. Durante o período do 

Estado Novo, a imprensa, nacional e regional, revestia uma importância significativa na 

(in) formação dos diferentes tipos de leitores23.  

Além disto, os jornais tinham a função de difusores de programas de ação 

governamentais, decisões oficiais provocadas por acontecimentos específicos, textos 

propagandísticos, e, ainda que de modo muito limitado, veiculavam ideias relativas à 

educação por meio de exposições e estudos. A principal frequência de textos refere-se a 

artigos de opinião assinados, ainda que alguns sob pseudónimo para iludir a censura, o 

que revela uma grande instabilidade e porventura descontentamento sobre a realidade 

educativa. Nestes jornais analisados não podemos falar de um jornalismo especializado, 

embora os autores dos artigos sobre educação eram sobretudo docentes do ensino 

primário, secundário e universitário, escritores e outros intelectuais conhecidos por 

apoiantes ou por oposicionistas ao regime. De referir também que alguns articulistas 

aparecem como colaboradores em mais de um jornal24. 

Neste capítulo estão analisados todos os artigos referentes às temáticas 

relacionadas com a educação e o ensino dos três periódicos referidos anteriormente. Ao 

longo do capítulo é possível verificar uma comparação entre o Diário de Lisboa e o Diário 

 
22 ADÃO, Áurea – A educação nos artigos de jornal durante o Estado Novo (1945-1969). Um repertório 

cronológico, temático e onomástico. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2012. 
23 Idem, pág. 11.  
24 Idem, pág. 12. 
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da Manhã. O Diário de Lisboa, criado em 1921, constituiu o primeiro vespertino 

português publicado em formato tabloide. Embora tenha sofrido várias crises internas e 

algumas remodelações, na sua longa existência de 70 anos, tentou ser um jornal 

independente e descomprometido com o poder político e económico dentro dos limites e 

manter-se fiel à herança republicana. O prestígio do jornal provinha do seu grupo de 

colaboradores externos, figuras conhecidas em áreas diversas desde o desporto à literatura 

e à educação, que constituíam referências para o leitor mais escolarizado, nomeadamente 

o que exercia profissões liberais. Além disto, são também seus leitores os estudantes 

universitários com um certo grau de politização que se situavam na oposição ao regime 

ou, pelo menos, não se mostravam defensores. Deste modo, era reconhecido como um 

jornal mais intelectual. Privilegiava as notícias, os artigos de opinião e os estudos25. 

O Diário da Manhã era o órgão oficial da União Nacional (o único partido 

autorizado) e, por isso, também o porta-voz do regime. No que respeita à educação, 

apresentava pouca influência social, privilegiando as notícias, a reportagem e os artigos 

de opinião. Além disto, publica um número significativo de editoriais, estudos e 

entrevistas. Os textos são na sua maioria declarações oficiais.  

Por sua vez, o semanário Jornal do Fundão foi fundado com o objetivo de se 

ocupar de problemas locais. A sua expansão ultrapassou a área geográfica, tornando-se 

um dos jornais regionais com maior dimensão e capacidade de intervenção, devido à 

qualidade dos seus colaboradores e à independência com que procura analisar os 

problemas da região. No que respeita à educação, contou com colaboradores destacados 

que escreviam igualmente nas colunas de outros jornais (nomeadamente no Diário de 

Lisboa), privilegiando os artigos de opinião26. 

Com a análise dos artigos, sentiu-se a necessidade de fazer a divisão dos mesmos 

em várias categorias. Este método facilitou, sobretudo, a organização do conteúdo e o seu 

posterior acesso para a redação. As categorias dividem-se em cinco e foram intituladas 

da seguinte forma: na categoria da “pedagogia” estão presentes os artigos relacionados 

com metodologias de ensino, pedagogos e pedagogia propriamente dita; na segunda 

 
25 Idem, pág. 28.  
26 Idem, pág. 31. 



 

32 

categoria temos o “currículo” onde incluímos todos os artigos relacionados com a 

temática do ensino feminino e áreas de conhecimento para a mulher; na terceira categoria 

intitulada “conteúdos” é onde apresentamos as temáticas da educação, ensino, 

aprendizagem e avaliação; na quarta categoria insere-se a temática da 

“internacionalização”; e a última e quinta categoria denominada “instituições educativas” 

inclui os artigos que não foram agrupados nas categorias acima referidas por não se 

considerarem enquadrados. Para uma leitura mais fácil e garantindo uma organização 

temática, realizamos subdivisões aglutinadoras. 

 

2.1. Ensino Infantil ou Pré-escolar 

 

A educação pré-escolar é o mote para vários artigos. O periódico refere a obra de 

assistência aos filhos do pessoal feminino dos Hospitais Civis de Lisboa27. Para as mães 

que trabalhavam fora, na maioria das vezes viam-se a braços com as inúmeras 

preocupações de não terem a quem deixar os filhos durante o horário laboral. E para 

abordar esta obra de assistência, o periódico visitou o Auxílio Maternal do Pessoal 

Feminino dos hospitais civis de Lisboa. Naquele espaço encontravam-se os filhos das 

funcionárias num ambiente acolhedor e alegre. Este edifício apresentava boas condições, 

vastos corredores e quartos amplos. Para além disto, existiam diversas atividades como a 

educação musical e excursões à praia e ao campo no verão. As crianças podiam entrar 

desde a idade de berço até aos 7 anos de idade. Era o espaço ideal para as crianças e 

desejava-se que o exemplo desta instituição fosse seguido pelo resto do país. 

Num artigo de opinião28 da autoria de João de Barros, o autor tratou o tema da 

palmatoada que em certos estabelecimentos de ensino (não oficiais) continuavam a usar 

como processo educativo. A humilhação e a violência renasceram ou tornaram a ser 

considerados os métodos mais próprios de criar homens livres. A criança/aluno era 

castigada pelos seus erros ou faltas. Na maior parte das vezes, os erros resultavam de 

sistemas de ensino defeituosos e da impaciência dos mestres. Segundo o autor, o pior 

residia nas famílias que aplaudiam e aceitavam de forma desinteressada este meio de 

 
27 Diário de Lisboa, n.º 8045, 19.04.1945, pág. 1. 
28 Diário de Lisboa, n.º 9256, 03.09.1948, pág. 1. 
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rebaixar o sentimento de dignidade da infância. Portanto, os resultados encontravam-se à 

vista: consciências com medo, inteligências deprimidas e sentimento de revolta. E o autor 

garantiu que se precisava de homens e não de revoltados. Através desta situação era 

possível verificar que se devia ter aprendido mais através de um melhor e maior 

conhecimento da pedagogia da criança.  

As colónias de férias entram nesta temática de forma a abordar o mundo infantil 

que exige uma competência delicada e intuitiva em que o educador assume uma grande 

responsabilidade. Estas colónias revestiam-se de um caráter ilusório, mas constituíam 

parte integrante e importante na formação das crianças uma vez que se considerava 

fundamental que as futuras gerações adquirissem experiência baseada na observação.    

Na temática “inovação pedagógica” há desde logo um artigo29 que mencionava a 

construção na Suíça da aldeia Pestalozzi30 onde se iria empreender uma experiência 

pedagógica significativa. Esta aldeia era uma homenagem ao célebre pedagogo e 

filantropo suíço que recolhera crianças órfãs vítimas da guerra (1798). Para compreender 

melhor este projeto, o periódico entrevistou Maximilien Jaeger, ministro suíço. Com a 

guerra, milhares de crianças ficaram sem mãe e pai, completamente devastadas. O 

entrevistado afirmou que surgiu a ideia de criar uma aldeia, e está a ser posta em prática, 

pelos iniciadores que recolheram os fundos necessários para a compra do terreno. No 

início foram recolhidas cerca de 834 crianças e o objetivo principal era que vivessem o 

mais possível num ambiente de lar e, por isso, cada casa e decoração seria diferente de 

forma a ter a impressão de um clima independente. “Deseja-se que elas se sintam, o mais 

possível, como dentro de suas próprias casas - adentro do lar que perderam”31. Por todo 

o país, pessoas das mais variadas classes deram a sua contribuição e toda a gente trabalhou 

com afinco para que fosse possível construir a aldeia infantil. No que diz respeito à parte 

educativa, foi posta em prática a pedagogia de Pestalozzi com mestres especializados que 

ficariam à testa desses grupos de crianças. Maximilien Jaeger concluiu dizendo que esta 

iniciativa era uma concretização da dignidade e esperança na vida e que não havia razões 

para não se construírem projetos idênticos noutros países.  

 
29 Diário de Lisboa, n.º 8674, 20.01.1947, pág. 1. 
30 Johann Heinrich Pestalozzi foi um pedagogo suíço e educador pioneiro da reforma educacional. 
31 Idem, pág. 9.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
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O autor João de Barros, mencionou João de Deus Ramos como uma figura de 

extensa lucidez e excecional competência. O periódico refere que num dos seus recentes 

trabalhos publicados estudou o problema da educação e do ensino infantil. Pretendia que 

não se abandonasse a infância, que a personalidade da criança fosse respeitada e se 

aproveitasse todas as suas aptidões. Considerava ser necessário fornecer às crianças o 

ambiente e as ferramentas necessárias à aquisição da experiência e conhecimento da vida. 

O mais importante era que as conseguisse incitar a conquistar as noções para um bom 

aproveitamento das virtudes que possuem e a adquirir outras.   

O periódico apresenta um artigo de opinião sobre o sistema educativo onde 

afirmava que apesar de há muito tempo estar longe destes assuntos, não conseguia alhear-

se dos casos e dos problemas que aos assuntos de educação e ensino dizem respeito. 

Mencionou o ensaio A Escola, problema central da Nação de António José Saraiva pois 

considerava que a escola encarava de forma justa as condições e os aspetos principais do 

ensino secundário. Segundo o pedagogo, a escola tornou-se indispensável ao observar 

que na vida moderna a escola substituiu a família e apagou os efeitos benéficos do 

ambiente familiar. A causa do mau rendimento da escola residia na “falta de interesse 

para a mentalidade infantil das matérias dos programas e dos métodos de aprendizagem 

e na duplicidade de interesses que representam por um lado a nota, por outro lado a 

matéria a estudar”32. Aconselhou a leitura do livro e a sua reflexão a todos que desejavam 

encontrar esclarecimentos para resolver o grave problema do ensino em Portugal. 

O artigo de opinião que se segue aborda o problema de cuidar da criança antes 

mesmo de nascer, um desafio dos mais difíceis e complexos. De facto, a assistência 

infantil e pré-natal, foi enquadrada legalmente e adotada em todo o mundo. Porém, 

segundo o periódico, num país de pobres não importava a mãe ou a criança ser medicada 

se lhe faltavam condições de vida e a satisfação de uma necessidade básica como a 

alimentação. Uma vez que a criança precisa de vigilância permanente, o ideal era manter 

e/ou construir jardins infantis, creches, parques e pavilhões onde elas pudessem ficar as 

horas necessárias durante o horário laboral das mães. Para conseguir realizar isto tudo, 

era necessário pessoal técnico. Mas colocava-se a questão: existiria pessoal suficiente? 

 
32 Diário de Lisboa, n.º 8833, 01.07.1947, pág. 1. 
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Além disso, todas as mulheres e crianças que necessitavam de um posto clínico, deveriam 

imediatamente ser atendidas. A Misericórdia dispunha de salas com berços e salões onde 

as crianças pudessem brincar, mas a questão que se impunha era a seguinte: “será o 

regime ali adotado o que a puericultura, a pediatria e os estudos modernos referentes a 

psicologia infantil reclamam?”33. 

A notícia34 que se segue referia que a imprensa londrina publicara artigos sobre a 

influência dos brinquedos na vida infantil e as conclusões a que se podia chegar pelas 

aquisições de brinquedos de Natal eram as seguintes: cientistas modernos, estudiosos da 

criança e das suas relações com os adultos, garantiam que a escolha dos brinquedos era 

uma indicação segura da mentalidade e da tendência das crianças. Os industriais, 

fabricantes mundiais de brinquedos, verificavam que de forma periódica se confirmava 

uma modificação no gosto do público infantil, e as preferências manifestadas em Paris 

eram idênticas às das crianças do Paraguai, independentemente do meio, classe social e 

diversidade racial. As estatísticas denotaram a mudança de aceitação dos vários tipos de 

brinquedos e desta forma considerava-se possível validar quais os modelos que deviam 

ser explorados comercialmente. Esta era a base de toda a produção mundial de 

brinquedos. Os tipos de bonecas mais apreciadas e que mais se venderam nesse Natal 

foram as de grandes pestanas, cabelos encaracolados e batom. Foi totalmente abandonado 

o bebé tradicional com chupeta na boca e sapatos. Relativamente ao meio masculino, os 

brinquedos mais escolhidos foram aviões, carros elétricos, bicicletas e camiões. Não 

menos vendidos eram as facas e pistolas. E com isto, surgiu a questão se se deveria 

encorajar as crianças a brincar às guerras. Uma das opiniões mais espalhadas é de que a 

guerra na infância representava uma espécie de válvula de escape pela qual se eliminavam 

as tendências guerreiras de todas as crianças. 

A literatura para crianças faz notícia uma vez que se dava conta da intervenção de 

um deputado na Assembleia Fluminense (Rio de Janeiro), que se insurgira contra a 

prejudicial influência exercida por determinadas revistas infantis e sobretudo pelas 

histórias aos quadradinhos de origem norte-americana. Esta influência não pôde passar 

 
33 Diário de Lisboa, n.º 8202, 24.09.1945, pág. 6. 
34 Diário da Manhã, n.º 5976, 30.12.1947, pág. 3. 
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despercebida porque não se podia menosprezar as condições em que se desenvolvia no 

país a literatura para crianças e adolescentes. Naqueles últimos anos, em Portugal, os 

jornais para crianças tinham evoluído num sentido ascensional, bastou verificar o simples 

manuseio das coleções de gente nova com um desejo sincero de contribuir para o 

instrutivo recreio dos adolescentes e pré-adolescentes e que vinha a substituir com 

vantagem certos industriais de literatura infantil, que tinham tanto mais lucro quanto mais 

longe fossem na deseducação dos seus leitores. Havia, igualmente, o dever de exigir que 

a advertência lançada à face dos responsáveis pelo futuro das gerações brasileiras servisse 

para prosseguir na higienização da literatura infantil portuguesa. Pedia-se, para isso, a 

ação do Estado. “Ação enérgica e sem cuidar das balizas erguidas ao longo do caminho 

da educação nacional por um século de maçonização persistente”35. 

No artigo36 sobre cultura e educação, o autor começou por dizer que dos vários 

caminhos capazes de levarem à reconstrução interior do homem em declínio, o da 

educação era o mais importante. Algumas vezes tentou-se erradamente fazer obra de 

educação, partindo somente de meras abstrações intelectuais. Neste domínio mais do que 

em qualquer outro, foi possível afirmar que as especulações demasiado teóricas 

conduziam a generalizações sem fundamento e ao perigo inevitável de uma doutrina não 

produtiva quanto aos seus objetivos. Para o autor, todo o labor educativo haveria de 

assentar numa estrutura ideal de compreensiva afetividade. Seguia-se um caminho em 

que a principal qualidade a exigir a quem pretendia viver a eminente vocação do 

educador, era aquela que se traduzia na compreensão e no respeito pela vida da criança e 

apresentava uma visão integral do ser que se procurava formar de acordo com as normas 

de uma lógica de sensibilidade. Por esta via, acabar-se-ia por chegar com muito mais 

proveito. O verdadeiro educador teria de recriar, assim, a incipiente personalidade infantil 

que a comunidade lhe confiava. Aos mestres de amanhã cumpria a formação desse culto 

de interioridade que era o segredo de todo o domínio e a construção de um ponto de 

partida e de chegada onde se realizava a verdadeira descoberta do homem pelo homem. 

Não bastava estimular e orientar a autonomia da inteligência, era preciso que as noções 

 
35 Diário da Manhã, n.º 6194, 09.08.1948, pág. 1. 
36 Diário da Manhã, 02.10.1945, pág. 3. 
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de dignidade, de justiça, de coragem e de renovação fizessem o seu trabalho diante da 

criança enquanto a sua vida era determinada pela escola. 

O periódico Diário de Lisboa refere o exemplo do México que vinha a ocupar-se 

deste problema do ensino. Esforçando-se em espalhar a instrução pelo país, tomaram 

largas medidas que começavam a elevar o nível intelectual do povo. Para tal, não se 

poupou em despesas e iniciativas. Para compreender melhor todos estes aspetos, foi feita 

uma entrevista à esposa do ministro do México que afirmou que os jardins infantis criados 

eram o primeiro degrau do sistema educativo que formava um todo orgânico, articulado 

e doutrinado pedagogicamente. Nestes jardins, o funcionamento ocorria da seguinte 

maneira: eram aplicados os princípios da moderna ciência da educação e as suas 

atividades enquadravam-se na realidade social, económica, moral e cultural do México. 

Estimulavam as aptidões artísticas das crianças e as suas capacidades criadoras e 

apoiaram-se nos interesses e necessidades infantis, atendendo ao desenvolvimento físico, 

intelectual e emotivo das crianças. O plano de trabalho desenvolvido apresentava três 

principais objetivos: saúde, educação e recreio. Sobre este plano, disse que “o México 

convidou todos os governos dos países, com os quais mantém relações diplomáticas, a 

enviarem mestres à Exposição efetuada, o ano passado, na capital e apresentou as etapas 

do desenvolvimento da educação no país e o material escolar que se emprega no 

ensino”37. Nas populações rurais, o povo tinha contribuído para a construção dos edifícios 

e as educadoras prestaram colaboração às mães sobre questões como a educação no lar, 

higiene, alimentação e recreio. 

A educação da criança é um assunto que mereceu também a atenção na imprensa. 

Considerava-se que a criança devia ser orientada no sentido de aproveitar as condições 

climáticas do país. Uma vez que os problemas de assistência social iam tomando cada 

vez mais importância, surge uma entrevista a Armando Narciso, diretor do Instituto de 

Hidrologia e conceituado clínico. Em primeiro lugar, afirmara ao periódico que o 

problema de proteção à criança era extremamente complexo e que, de facto, se encontrava 

em grande parte por resolver, até sob o ponto de vista educativo. A criança tinha de ser 

bem cuidada, observada e colocada em contacto com a natureza o maior tempo possível. 

 
37 Diário de Lisboa, n.º 8873, 10.08.1947, pág. 5. 
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Sugeria-se que as crianças participassem em colónias de férias uma vez que o país 

apresentava excelentes condições de clima. Armando Narciso afirmou que se devia 

estabelecer entre todos os países uma ajuda mútua para que fosse evitado um maior 

número de crianças em contrair doenças no período pós-guerra.   

 

2.2. Ensino Primário 
 

Uma das temáticas que faz destaque prende-se com a escassez de professores, 

nomeadamente, do ensino primário. A notícia38 que se segue menciona uma escola 

fechada num concelho das Caldas da Rainha por falta de uma professora. O edifício 

escolar construído há cerca de oito estava na maior parte do tempo encerrado por falta de 

docentes. O periódico relata que meses atrás surgiu uma professora de modo a tomar 

conta da escola, mas logo se ausentou e, desde então, o problema continuou com prejuízo 

evidente para as crianças. A população do concelho esperava que o Ministro da Educação 

Nacional tomasse providências assim que tivesse conhecimento destes factos.  

Surge igualmente uma notícia39 do funcionamento do colégio Frei de Luís de 

Sousa em Queluz para o ensino primário, liceal e comercial do sexo feminino. Era 

considerado um grande melhoramento para a localidade uma vez que o ensino secundário 

feminino até àquela data era dado nas escolas de concelhos limítrofes, o que fazia com 

que os habitantes tivessem de se deslocar da sua região. 

Segue-se um artigo de opinião40 que aborda o Instituto António Aurélio da Costa 

Ferreira como sendo uma escola de progresso. O autor, João de Barros, mencionara este 

instituto por ser merecedor de reconhecimento pela forma como educava as crianças com 

problemas ou com mais dificuldade, adaptando-as às condições e exigências da 

sociedade. Para além das diversas tarefas e métodos que utilizavam para conseguir fazer 

o melhor para estas crianças, editavam um boletim e divulgavam alguns trabalhos. Um 

desses trabalhos que se considerava bastante importante englobava um volume de três 

 
38 Diário de Lisboa, n.º 8451, 07.06.1946, pág. 5. 
39 Diário de Lisboa, n.º 8586, 21.10.1946, pág. 11. 
40 Diário de Lisboa, n.º 8320, 24.01.1946, pág. 1. 



 

39 

conferências sobre neuropsiquiatria infantil, onde, em suma, se esclareciam e explicavam 

noções úteis para uma melhor orientação e compreensão da infância. 

A criança portuguesa faz parte de um debate em alguns artigos, nomeadamente no 

que se refere ao seu desenvolvimento. Neste estudo, o autor João de Barros mencionou o 

livro de João do Rio, Portugal de agora, e a partir dele debateu esta questão. O livro 

retratou a pesquisa que João do Rio fez sobre os vários aspetos da cultura portuguesa, 

preocupando-se essencialmente com a educação e ensino das crianças. Visitou os jardins-

escolas João de Deus de Lisboa e Figueira da Foz, ficando impressionado com a 

orientação e as normas ali seguidas. João de Barros acreditava que o autor iria gostar de 

ver a extensão que tomaram estes jardins-escolas que compreenderam o alcance e o valor 

do ensino primário para o futuro da nacionalidade. João do Rio não era pedagogo nem 

pedagogista, mas um homem de pensamento e observador da vida dos povos e das pátrias, 

da formação e preparo da infância.  

A reforma do ensino educativo é o assunto de uma entrevista a João de Deus 

Ramos, filho de João de Deus, fundador dos jardins-escolas. Com a sua experiência, de 

um conhecimento direto e objetivo dos problemas do ensino, nomeadamente, do pré-

primário e também do primário, o entrevistado ofereceu um depoimento especial ao 

periódico sobre o panorama do ensino. Sobre o problema educativo, afirmou que não era 

fácil reparar os erros e não são poucos os que foram cometidos. O facto de as figuras da 

situação política descurarem o assunto sobre a instrução e a dignidade do professor de 

instrução primária era um flagelo. João de Deus Ramos afirmou que a carreira de 

estudante no país assemelhava-se a uma corrida de obstáculos. Não se estudava para 

saber, estudava-se para conquistar a nota e, assim, não se cuidava de selecionar aptidões.  

A temática “filantropia e educação” apresenta um artigo de opinião sobre os 

jardins-escolas João de Deus e o museu do mesmo nome (considerando-os de maior 

significação patriótica). A associação a que pertencem aqueles estabelecimentos de 

educação e ensino pré-primários bem como o refúgio de estudiosos recebeu um certo 

número de doações e legados de pessoas solidárias. A Associação João de Deus viveu 

sem grandes recursos, sendo auxiliada por algumas individualidades que conseguiram 

ampliar e tornar mais eficiente a sua ação pois “isto nunca poderia ter sucedido se acaso 
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não tivesse já sido despertado no público o merecido e devido interesse pela obra ali 

realizada, pelo esforço ali despendido, pela tarefa nobilíssima ali cumprida, e nascida de 

puro, desvelado e lúcido amor à infância da nossa terra”41. 

Ocorreram uma série de conferências médico-pedagógicas sobre educação social 

e medicina escolar na Escola do Magistério Primário pois considerava-se que a educação 

nova exigia um maior e melhor entendimento por parte da sociedade. O inspetor da Saúde 

Escolar de Lisboa, Daniel Monteiro, assegurou numa breve entrevista que o assunto era 

de grande importância e de interesse público. Abordou algumas ideias gerais do seu 

trabalho, afirmando que a educação social era apenas um reflexo da educação individual. 

Para concretizar esta educação nova que visava o aperfeiçoamento integral do indivíduo, 

tornou-se indispensável um conhecimento mais pormenorizado da complexa engrenagem 

da máquina humana. Isto implicava a necessidade de uma medicina escolar bem 

organizada e um entendimento cada vez maior entre médicos escolares, professores e 

alunos. 

A sociedade moderna sofria de muitos males cujas causas se encontravam na 

educação. Neste artigo de opinião42, é referido que educadores e psicólogos enfrentavam 

este problema. A experiência mostrou que uma espécie de autodisciplina estava a 

apoderar-se de forma lenta, mas progressiva dos mais jovens. Não existiam dúvidas de 

que a humanidade viveu durante muitos anos sob o signo do culto da liberdade. Usou-se 

e abusou-se da mesma e o resultado foi o caos. Todos apelavam para a liberdade como 

para outra ideia qualquer, e poucos são afinal aqueles que a respeitavam e faziam 

respeitar. A educação ressentiu-se deste culto. Segundo o autor do artigo, acreditou-se 

durante gerações que o fim primário da educação era este contrassenso: a liberdade de 

pensamento. O resultado prático desta atitude foi o semear a incerteza e a dúvida nas 

inteligências. Assim, era necessário rever o problema. O fim da educação devia ser o 

contrário: ensinar a inteligência juvenil a subordinar a sua ação e os seus anseios às 

exigências da verdade. Desde que se pudesse incutir nas crianças o dever que temos de 

procurar a verdade, ter-se-ia caminhado para a frente na área educativa. O artigo faz uma 

 
41 Diário de Lisboa, n.º 8629, 04.12.1946, pág. 1. 
42 Diário da Manhã, 19.08.1946, pág. 1. 
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crítica àqueles que proclamam a liberdade sem qualquer restrição. A educação, segundo 

estes últimos, devia continuar no mesmo culto da liberdade de pensamento em direção ao 

mesmo caos e à desordem mental. 

A nobre missão do professor primário foi posta em relevo pelo Subsecretário da 

Educação no ato inaugural da Escola de Dionísio Matias em Paço de Arcos. A 

reportagem43 do periódico mencionava que na sessão solene referiu-se a forma rápida 

como se estava a executar o Plano dos Centenários. Segundo o Subsecretário, a escola era 

uma embaixada do espírito, da geração que tinha nas suas mãos o património nacional. 

Assim, o professor primário era de entre os principais obreiros da Nação, aquele a quem 

incumbia a mais importante tarefa: a de dar aos jovens as primeiras sementes do saber. O 

Subsecretário de Estado da Educação Nacional inaugurou importantes melhoramentos na 

Escola Industrial e Comercial de Alfredo da Silva, no Barreiro. Esses melhoramentos 

referiam-se à cantina e a um posto médico. Os novos melhoramentos constituíam uma 

assinalável benfeitoria para os rapazes que treinavam tecnicamente para uma atividade 

moldada nos melhores conhecimentos da indústria e do comércio. Além disto, ninguém 

poderia ignorar a importância do professor primário na grande obra de reconstrução 

nacional iniciada em 1926, na obra de instrução de todos os portugueses até um nível de 

cultura digno de homens conscientes e, de acompanhar a administração do conhecimento 

do alfabeto com a educação necessária para fazer de cada português, um ser humano 

completo e não apenas um cidadão político. A História dizia que não era possível 

conseguir a reforma de uma nação sem o auxílio do professor primário. Era ele quem 

desenvolvia o primeiro trabalho de aperfeiçoar a criança, fazendo dela um ser prestável à 

sociedade e útil a si próprio, ou um insatisfeito e deslocado. Do mesmo passo que se fazia 

progressos na educação e no ensino com a construção de escolas primárias e se criavam 

condições necessárias à extinção do analfabetismo, olhava-se para o professor primário 

como um fator indispensável de uma obra que se classificaria no futuro como das mais 

importantes. A obra de uma geração poderia então perder-se se o professor primário 

falhasse a sua missão de integrar a escola e os seus alunos no tempo, incluindo-os na 

realidade nacional. Contudo, era sabido que a Nação podia contar com os professores 
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primários, na certeza de que eles teriam a noção clara da importância da sua ação e que 

nenhum deles seria capaz de errar o caminho ao serviço de Portugal. 

A vila de Penamacor é notícia pelo facto de ter demonstrado o valor que possui 

no cumprimento da sua missão educativa uma vez que um professor primário organizou 

uma biblioteca e um museu. Esta iniciativa teve repercussões na vida escolar e no pós-

escolar dos alunos da escola de Penamacor. O museu representava um centro de interesse 

cultural que juntava estudiosos à investigação histórica e regionalista. Por outro lado, a 

biblioteca fez com que se criassem hábitos de leitura, algo que não se adquiria na escola 

primária. Este era um digno exemplo para que mais professores primários portugueses se 

tornassem conscientes da sua missão de preparar o país. 

No artigo de opinião44 que se segue, o autor Melo Furtado achou fundamental 

procurar a definição da palavra analfabeto antes de começar a abordar o problema da 

instrução primária. A definição é a seguinte: aquele que ignora o alfabeto. Relativamente 

aos problemas da instrução primária, ao analisar o panorama geral da educação era 

possível verificar que realmente eles existiam. A instrução primária era o único apetrecho 

de acesso à cultura e às exigências da vida moderna. Através das estatísticas que fornecera 

o Instituto Nacional de Estatística, foi igualmente possível verificar que o analfabetismo 

desceu consideravelmente nos últimos 20 anos. Estes números levaram ao 

reconhecimento dos esforços feitos na área da instrução. Porém, a escola ensinava a ler, 

mas não criava o gosto pela leitura; não procurava conhecer as metodologias da 

pedagogia. Esperava-se que a escola preparasse homens capazes e não iletrados.  

Num artigo45 relativo ao Plano dos Centenários no que diz respeito às escolas 

primárias encontravam-se em franca realização. Terminados os estudos prévios 

indispensáveis, adjudicou no ano findo a construção de 502 edifícios escolares, contando 

um total de 1060 salas de aula. Em 1946, continuava a realização dos concursos e, até à 

data, tinham sido adjudicados mais 203 edifícios com 398 salas. Na sua distribuição por 

distritos, Leiria apresentava 11 edifícios e 24 salas; Lisboa com 11 edifícios e 38 salas; 

Santarém com 13 edifícios e 21 salas; Setúbal com 10 edifícios e 19 salas; Évora com 26 
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edifícios e 68 salas; Castelo Branco com 22 edifícios e 58 salas; Coimbra com 28 edifícios 

e 44 salas e, por último, Viseu com 82 edifícios e 126 salas. No total, 203 edifícios e 393 

salas.  

O problema das escolas fechadas mantinha-se com o periódico a apresentar uma 

notícia de que continuava encerrada a escola primária feminina de Pedras Rubras. Esta 

situação tornou-se bastante complicada para as alunas com menos recursos que são as que 

sofriam as consequências, motivadas pela mudança de professoras periodicamente.   

 

2.3. Ensino Liceal 
 

O Plano dos Centenários continuava em execução com uma notícia46 da abertura 

dos novos edifícios escolares da rua Ator Vale e Alto de Santo Amaro, com 16 salas cada 

um, da Praça do Ultramar com 12 salas e que constituía o edifício-padrão das escolas 

primárias construídas dentro do Plano dos Centenários. Davam-se, assim, por satisfeitas 

as necessidades imediatas da sua população escolar para que nenhuma matrícula fosse 

negada por falta de lugar, nem nenhuma criança deixasse de ter ensino gratuito. Por sua 

vez, a frequência do ensino primário apresentava os seguintes dados: de 1940 a 1941 e de 

1946 a 1947, a evolução do número de alunos foi significativa. O número aumentou nas 

universidades, no ensino liceal oficial e particular e no ensino técnico elementar e 

particular. Excetuava-se o ensino primário elementar, oficial, particular e doméstico onde 

o número de alunos tinha diminuído. 

O assunto mais debatido ao longo da análise dos periódicos é o ensino liceal. São 

inúmeros os artigos que abordam esta temática e a notícia seguinte está relacionada com 

o estatuto profissional dos professores deste grau de ensino. Informava-se da publicação 

de um decreto-lei que afirmara: “Sempre que os acórdãos do Supremo Tribunal 

Administrativo dando provimento a recursos interpostos por professores do ensino liceal 

contra decisões ministeriais que preteriram os seus direitos em concursos para o 

preenchimento de lugares de professores efetivos dos quadros dos liceus mandem anular 

os atos praticados, com todas as consequências legais, e se se verificar que resulta prejuízo 
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para os professores, que, pela demora da resolução dos recursos, perderam o ensejo de 

obter outras nomeações, poderá o ministro, sem dependência de qualquer formalidade, 

colocar esses professores em lugares dos mesmos grupos que se encontrem vagos nos 

quadros dos liceus das cidades em que os prejudicados obteriam as nomeações”47.  

Relativamente ao ensino liceal e à sua reforma, este artigo em questão refere uma 

comissão da Figueira da Foz que se deslocara a Lisboa para apresentar um documento 

com alguns dos objetivos daquela cidade, entre os quais a elevação à categoria de 

provincial do liceu municipal. A justificação para este pedido prendia-se com o grande 

aumento de população escolar. Para além disto, encontrava-se em andamento um projeto 

de remodelação das respetivas instalações.  

A seguinte notícia48 dá-nos conta de que o Conselho de Ministros se ocupara de 

vários problemas de administração pública, tendo começado a discutir o projeto do 

decreto sobre a reforma do ensino liceal. Só depois de aprovados e decretados os termos 

dessa reforma, se abriria nos liceus a matrícula para os alunos do 1.º ao 5.º ano (que 

deveria ter começado e foi mandada suspender). As matrículas para o 6.º e 7.º ano tinham 

estado a fazer-se em virtude de não ter sido alterado pela reforma o funcionamento dos 

respetivos cursos. 

A reforma do ensino liceal representava um esforço a fim de conciliar as 

divergências entre os partidários das línguas clássicas, especialmente do Latim e os 

defensores do realismo pedagógico que davam prevalência às ciências. Assim, o ministro 

entendeu dar a cada um o que era justo e razoável. No editorial que se segue encontram-

se resumidos alguns pontos: no artigo 1.º sintetizava-se o papel que o liceu 

desempenhava: o ensino liceal deveria revestir-se de um caráter simultaneamente 

humanista, educativo e de preparação para a vida49. A função de preparar era cumulativa 

com a de dirigir e de fortalecer disposições naturais. A liberdade do aluno identificava-se 

com a do mestre e não devia ser contrariado nem sujeito a qualquer pressão externa, mas 

a ser auxiliado no seu crescimento. No que respeita às línguas, Grego e Latim, teriam na 

nova reforma uma significação. De uma maneira geral, a nova reforma do ensino liceal 
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transformaria o regime de estudos que vigorava até àquela data. As alterações principais 

eram as seguintes: restabelecimento do curso geral de 5 anos e criação de um ciclo 

preparatório para estudos superiores de 2 anos. O curso geral compreendia dois ciclos: o 

1.º com dois anos e com exame no 2.º ano; o 2.º com três anos e com exame no 5.º ano. 

O curso geral era reduzido de um ano com suspensão do estudo da língua latina que ficava 

apenas com caráter subsidiário na disciplina de Português do 2.º ciclo. O curso 

preparatório do novo regime podia ser considerado um curso de especialização. 

Relativamente ao regime de classes e disciplinas, no curso geral, o aluno tinha de 

frequentar simultaneamente todas as disciplinas de cada ano e obter aprovação. Quanto 

ao ciclo preparatório, o aluno podia frequentar parcialmente as cadeiras obrigatórias, mas 

com aprovação em todas. Sobre o regime de exames nos liceus, haveria só uma época de 

exames com provas escritas, práticas e orais. Cada aula passaria a ter a duração de 55 

minutos. Seriam mantidos todos os liceus existentes, considerando-se como nacionais 

todos aqueles que estariam a cargo do Estado. Os vencimentos dos professores nos liceus 

seriam aumentados, embora também o número de aulas. 

O periódico publicou uma notícia50 sobre o decreto-lei que promulgava a reforma 

do ensino liceal. Em simultâneo, era publicado o decreto que correspondia ao Estatuto do 

Ensino Liceal. Era criada a Inspeção do Ensino Liceal com um inspetor superior e mais 

quatro inspetores. O estágio pedagógico realizava-se no Liceu de D. João III, em Coimbra 

e passava de novo a ser classificado de liceu normal. Relativamente aos livros adotados, 

só o podiam ser no ensino, tanto oficial como particular, os livros aprovados pelo Ministro 

da Educação Nacional. Para o ensino de cada disciplina nos diferentes anos de um ciclo 

seria adotado em todos os liceus o mesmo livro. Os alunos que não pudessem ser 

admitidos num liceu seriam admitidos em qualquer outro onde houvesse vaga, se o 

solicitassem, mesmo verbalmente. No que diz respeito à Escola Superior Colonial, 

encontrar-se-ia aberta a matrícula nos cursos de altos estudos coloniais e de administração 

colonial.  
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No que diz respeito aos professores de educação física do ensino liceal, o artigo 

de opinião51 que se segue aborda a formação destes professores e considera uma tarefa 

difícil na medida em que se trata de agentes de educação geral que necessitam de estar 

física e moralmente completos. O periódico diz-nos que depois de vários anos de um 

caminho de infrutíferas tentativas, surgiu em 1940 o Instituto Nacional de Educação 

Física com o objetivo de tornar a educação física num dos três aspetos da educação 

integral e não apenas em cultura muscular. O programa englobava a prática da ginástica, 

desportos e pré-militar, anatomia, fisiologia e higiene. Apesar de todos os esforços, a 

situação do professor de educação física no corpo docente do liceu continuava frágil, 

apresentando uma inferioridade salarial. Isto acontecia porque o lugar do professor de 

educação física nos liceus era ocupado por militares que recebiam uma gratificação ao 

invés de vencimentos (porque não os podiam acumular). Assim, se as bases do problema 

de educação física continuassem a apresentar falhas, o valor da ginástica e dos desportos 

como elementos pedagógicos seria em vão. Uma vez mais, o professor tinha de ser um 

agente do revigoramento português e fazer o seu trabalho com entusiasmo e dedicação. 

O periódico apresenta uma reportagem da posse do novo diretor-geral do Ensino 

Liceal, José Manuel da Costa. O ministro da Educação referiu no seu discurso que o ramo 

de ensino que exige uma reforma profunda é o ensino liceal. Era preciso reintegrá-lo na 

função que lhe competia. Era indispensável rever o plano de estudos e fazer a revisão e 

simplificação dos programas. Era também importante fazer a revisão do quadro dos 

professores e a sua situação económica. Relativamente ao discurso do novo empossado, 

este fez um apelo à confiança das famílias que dão os filhos à educação do Estado pois é 

responsabilidade de todos. Referiu também a importância da Mocidade Portuguesa que 

teve no plano da atividade do Estado um papel fundamental na ação formativa da 

juventude nos últimos anos. 

O editorial52 que se segue aborda a questão do novo ano letivo que iniciava, 

nomeadamente, o ensino liceal. Começava também um novo regime de estudos e 

questionava-se até que ponto se iria cumprir o espírito que dominava a recente reforma. 
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Naquele ano, quase tudo dependia da administração imediata dos liceus, ou seja, da 

atividade orientadora dos reitores e da boa vontade e colaboração dos professores. A 

reforma do ensino liceal implicava a montagem de novos mecanismos. De entre os vários 

elementos fundamentais que faltavam, os serviços de inspeção eram o mais importante. 

No entanto, enquanto não se organizavam estes serviços, devia contar-se com as novas 

atribuições dos reitores, a quem se confiavam obrigações de orientação pedagógica e se 

encarregavam das funções quase exclusivamente administrativas que até agora tinham e 

apresentavam um papel crucial. 

O periódico dá-nos conta de que os ministros das Obras Públicas e Comunicações 

e o Subsecretário de Estado da Educação Nacional deslocaram-se a Castelo Branco a fim 

de inaugurarem o novo Liceu de Nun'Álvares, realização a cargo do Estado Novo. Nesta 

notícia53, é mencionado que a cidade se encontrava a viver horas festivas e era grande o 

entusiasmo que despertou, não só o elemento oficial, como em todas as classes populares, 

o acontecimento há muito esperado, acrescentando ser uma obra admirável de 

ressurgimento feita pelo governo. O ministro das Obras Públicas, em representação do 

chefe de Estado e o Subsecretário de Estado da Educação entraram na cidade pela avenida 

Nuno Álvares onde ficava o novo liceu. No que respeita à função do liceu, o engenheiro 

Araújo Correia afirmara que é nele que começava a formação do homem. Acrescentava 

que muita gente ainda o julgava apenas como um degrau a subir para o ensino superior. 

Mas as estatísticas não comprovavam isso. Assim, tornava-se indispensável aproveitar 

todos os elementos que conduzissem à possibilidade de dar ao estudante um mínimo de 

conhecimentos de ordem prática que permitissem orientar o seu desenvolvimento 

intelectual no futuro, de modo a poder ser útil à sociedade. A influência que o liceu podia 

ter na vida regional não devia limitar-se apenas a uma ação meramente pedagógica. A 

melhoria da vida coletiva na província não podia deixar de ser senão resultante dos 

esforços de todos os que por ela se interessavam. Em pequenas cidades congregavam-se 

em volta do liceu um certo número de condições e valores intelectuais que podiam 

emprestar um auxílio ao desenvolvimento social, económico e cultural da província. No 

discurso do Subsecretário de Estado da Educação, afirmou que o Estado não se tinha 
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vindo a poupar em fornecer à Nação os elementos de trabalho de que ela carecia. No 

ensino liceal, haviam-se multiplicado as realizações num ritmo bastante ativo e digno de 

todos os louvores. Relativamente ao esforço realizado, a partir de 1929 tinham sido 

construídos 18 novos liceus e melhorados e ampliados 27 edifícios. Tudo tinha sido 

possível pelo espírito de sacrifício e de abnegação do povo português dotado de um alto 

sentimento patriótico ao colaborar na obra de restauração nacional. A inauguração do 

liceu de Castelo Branco marcava na política do espírito da Revolução Nacional mais uma 

efeméride não esquecendo a importância do professor na qual estava confiada a reforma 

da mentalidade portuguesa, pela sua função e formação. 

A cidade da Covilhã iniciara uma campanha a favor do liceu municipal. Nesta 

notícia54, é possível verificar que a campanha defendia, sobretudo, a manutenção do liceu 

e a sua elevação a categoria de provincial. A sua extinção traria enormes prejuízos e, por 

isso, esperava-se que a melhoria do ensino técnico não prejudicasse os estabelecimentos 

de ensino que representavam um passo benéfico na educação do povo português.  

A reportagem55 seguinte refere a inauguração no Liceu Passos Manuel do Centro 

de Oftalmologia da Saúde Escolar de Lisboa pelo Subsecretário de Estado da Educação 

Nacional. Este centro destinava-se a servir os 90.000 jovens, de ambos os sexos, que 

constituíam a população escolar da capital e onde existiam muitas crianças e estudantes 

que sofriam de deficiência visual e necessitavam, por isso, de assistência médico-

pedagógica cuidada. 

Na notícia56 sobre os liceus provinciais de Setúbal e Portalegre, vemos que se 

pretendia a sua elevação à categoria de nacionais. Para tal, o governador civil e o 

presidente da Câmara Municipal de Setúbal estiveram no Ministério da Educação 

Nacional onde entregaram uma representação. Uma das justificações presentes nesse 

documento centrava-se na população numerosa que albergava a cidade de Setúbal e no 

desenvolvimento económico e populacional notável cujo movimento industrial tinha 

atingido um significativo aumento e na qual sentia a necessidade de criar uma escola 
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intelectual que lhe permitiria, num futuro, aperfeiçoar o nível intelectual e educacional da 

população. 

O periódico informa-nos que o Ministro da Educação Nacional recebeu no seu 

gabinete duas comissões do Algarve de forma a tratar de alguns problemas educativos. 

Segundo a reportagem57, a primeira comissão recebida foi a de Olhão que levou uma 

exposição onde pediam a criação de uma escola comercial e industrial justificando que o 

concelho apresentava uma população que tinha como base de vida o labor industrial e 

comercial e não dispunha de quaisquer meios de ensino que preparassem os elementos 

ativos da sua vida económica. Relativamente à comissão de Portimão, esta pedia que o 

Liceu Municipal Infante de Sagres passasse à categoria de nacional, ou seja, que passasse 

a habilitar também com o 2.º ciclo dos liceus. Esta exposição estava acompanhada de 

diversos gráficos que mostravam que o liceu tinha a maior frequência de todos os liceus 

municipais e que o aproveitamento dos seus alunos tinha também correspondido ao que 

se esperava e que possuía todas as possibilidades para a pretendida elevação.   

O Diário da Manhã esclarece as disposições tomadas acerca dos compêndios 

adotados. Neste editorial, é possível verificar que só podiam ser adotados no ensino, tanto 

oficial como particular, os livros aprovados pelo Ministério da Educação Nacional, com 

exceção dos dicionários ou vocabulários. Para o ensino de cada disciplina nos diferentes 

anos de um ciclo seria adotado em todos os liceus o mesmo livro (para o ensino das 

línguas, além de livro de texto, compêndios de gramática). O que parecia fundamental era 

o sistema de livro único para todos os liceus, acabando de vez com a variedade de livros 

que em vez de dar possibilidades de melhor escolha, induzia aos mais desagradáveis 

favoritismos em prejuízo do ensino e dos orçamentos das famílias. “De maneira geral 

afiguram-se-nos suficientes as cautelas de agora e, em primeiro lugar, a proibição dos 

resumos ou livros auxiliares, que as mais das vezes serviam apenas para desobrigar os 

professores do esforço de esclarecer os temas do programa versados nas aulas”58.  

O Instituto para Cegos António Feliciano de Castilho fez destaque com a 

reportagem das provas escritas de exame de 2.º grau realizadas neste estabelecimento. 
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Era importante referir que os cegos são capazes de ler e escrever de forma rápida e com 

bastante facilidade. Um exemplo de sucesso era a professora, Emília Montalvo, cega de 

nascença que tirou o curso dos liceus e do magistério, frequentando também o 

Conservatório Nacional e onde à educação dos cegos tinha já dedicado 30 anos da sua 

vida. Numa breve declaração, afirmou que as suas alunas prestaram excelentes provas.  

 

2.4. Ensino Técnico-Profissional 
 

O seguinte artigo59 desta categoria diz respeito à temática dos professores 

provisórios do ensino técnico com a notícia da entrega de uma representação por parte de 

uma comissão de professores ao Ministro da Educação Nacional onde mostravam o seu 

desagrado, esperando uma mudança da sua situação. Um dos aspetos presentes nessa 

exposição prendia-se com o facto de os professores provisórios não auferirem de um 

salário durante as férias escolares, nomeadamente as do período do verão. Esta situação 

levava a que centenas de professores se encontrassem durante três meses ou até mais 

numa situação completamente anormal e difícil. A comissão esperava que até entrar em 

vigor uma reforma definitiva dos quadros, os professores que prestassem serviço durante 

o ano letivo continuassem a receber os respetivos vencimentos durante os meses das 

férias. 

O ensino regional é também abordado com a notícia60 de que uma comissão da 

cidade de Aveiro, nomeadamente de S. João da Madeira, entregou uma exposição ao 

Ministro da Educação Nacional solicitando a criação de uma escola industrial destinada 

ao ensino técnico profissional. Neste documento afirmava-se que aquela zona do país era 

de grande valor comercial e industrial e com este projeto viria a beneficiar de uma escola 

para aquele tipo de ensino. 

No que se refere ao ensino técnico profissional, apresenta-se uma notícia na qual 

a Assembleia Nacional iria discutir a proposta de lei da reforma do ensino técnico 

profissional. “Na indústria sabe-se pouco, e na agricultura sabe-se mal”61. Estas palavras 
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definiam as duas frentes daquela realidade defeituosa que o ensino técnico, lentamente, 

precisava demolir. O parecer da Câmara Corporativa continuava com o reconhecimento 

de que algumas das fontes de produção da agricultura e indústria se mostravam num nível 

técnico pouco satisfatório. Este parecer alterava diversas bases da proposta e terminava 

com a garantia que não se podia esperar grande vantagem da lentidão com que as coisas 

corriam. 

Apresenta-se uma notícia com os números sobre o ensino técnico profissional que 

davam conta que este subsistema de ensino tinha uma frequência de 37.348 alunos e 46 

escolas das quais 19 industriais, 7 comerciais e 20 industriais e comerciais62. O relatório 

da comissão de reforma (1946/1947) indicava que de ano para ano a frequência 

aumentava a um ritmo bastante acelerado. Contudo, como a lei pressupunha, não se 

abriam novas escolas nem se ampliavam os quadros docentes das existentes. Com isto, 

acresciam vários problemas como o recrutamento apressado de vários professores 

provisórios, aulas que começavam às 8 horas da manhã e terminavam à meia-noite e a 

supressão de gabinetes de diretores. Porém, com o aumento gradual das verbas destinadas 

pelo governo ao ensino técnico profissional, as escolas não tinham deixado de conferir as 

ferramentas necessárias para os seus alunos. Apesar de certas insuficiências de instalação 

e de quadros docentes, não parecia que os números fossem desalentadores.  

O ensino técnico profissional, nos ramos industrial e comercial, havia atingido um 

desenvolvimento extraordinário – é o que nos diz Fernando de Pamplona no seu artigo de 

opinião63. Este era o ensino destinado ao povo que queria ir além do grau primário e 

desejava adquirir conhecimentos que lhe ofereciam preparação imediata para a vida. A 

preocupação dos poderes públicos tinha sido diferenciá-lo do ensino liceal uma vez que 

cada um tinha finalidades distintas. A finalidade do Ensino Técnico Profissional era o de 

formar técnicos capazes para a indústria e para o comércio. O pessoal docente tinha 

melhorado nos últimos tempos graças à preparação pedagógica recebida pelos novos 

professores. Os edifícios escolares e o material didático encontravam-se abaixo das 

necessidades cada vez mais largas deste ramo de ensino e, como tal, era necessário 
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reformar de forma urgente. E era o que estava em vias de se fazer. Relativamente ao 

ensino preparatório ou pré-profissional, procurava-se obter através deste uma melhor 

articulação entre o grau primário e o grau profissional. No seu curso de 2 anos, de caráter 

bastante elementar, ministrava-se a Língua Materna juntamente com a História Pátria, 

Aritmética com Geometria, as Ciências Geográfico-Naturais, o Desenho, os Trabalhos 

Manuais, a Caligrafia, além da Educação Moral, Educação Física e Canto Coral. Ao 

terminar os dois anos, poderia conhecer melhor as suas inclinações. Ao entrar no grau 

profissional ou complementar de aprendizagem, o aluno ia, assim, preparado com uma 

certa bagagem. O ensino profissional não teria de lhe ministrar generalidades e poderia 

dedicar-se à sua função própria. Era preciso que as crianças soubessem utilizar as suas 

mãos, dando-lhes a possível destreza. Isto ajudar-lhes-ia a escolher o ofício que mais lhes 

convinha. Importância idêntica é atribuída ao Desenho que através dele o aluno poderia 

ir revelando a sua personalidade e as suas tendências. Pelo estudo das Ciências iria 

tomando contacto com o mundo ambiente, aprendendo a conhecer melhor a sua região, 

as culturas agrícolas ou atividades industriais. A Língua e a História Pátria fariam com 

que se habituasse a exprimir, sentir e a pensar em português ao passo que a Geometria e 

a Aritmética iniciavam a clara ciência dos números. Neste conjunto, parecia que faltava 

a aprendizagem do Francês. Esta língua não tinha perdido a sua universalidade e tinha a 

grande vantagem pedagógica de ser mais fácil de aprender graças às suas afinidades com 

o nosso idioma. Por outro lado, com a língua francesa achar-se-ia tudo aquilo de que 

necessitariam um artífice ou um industrial, um contabilista ou um homem de negócios. 

Assim, a escolha de Francês parecia a mais adequada. Era possível verificar que o ensino 

técnico-profissional trilhava novos caminhos, a par com a pedagogia moderna procurando 

tornar-se mais eficiente. Era essencial que não se perdesse esta oportunidade e todos os 

aspetos fossem ponderados devidamente de modo a obter uma correta solução. 

As próximas duas reportagens64 relacionam-se com a Assembleia Nacional no seu 

debate sobre a reforma do ensino técnico profissional. Froilano de Melo apresentou um 

interessante trabalho sobre o ensino secundário, do português e do inglês na Índia e na 

sessão da Assembleia Nacional, ocupou-se deste problema mencionando que a população 
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escolar do Liceu de Goa diminuiu. Entre outros assuntos debatidos na Assembleia, mas 

sem teor educativo, prosseguiu-se para a intervenção de Moura Relvas sobre a reforma 

do ensino técnico profissional. Quanto ao ensino primário, afirmou ser preciso que fosse 

diferente nas cidades e nas aldeias, estabelecendo-se menos lições de memória. A Câmara 

Corporativa sugeriu um curso preparatório de dois anos, quanto à cultura geral. Contudo, 

Moura Relvas questionava-se como seria possível adquirir-se uma cultura geral em 

apenas dois anos. A sua intervenção finalizara com a afirmação de que o grande problema 

nacional que fica por resolver é o da educação da juventude. Para além disto, foi 

apresentada uma moção em relação ao Ensino Técnico Profissional uma vez que se 

julgava conveniente sugerir ao governo a necessidade de a integrar num plano geral de 

reforma da educação nacional. Mostrou-se a vantagem de empreender a reforma em 

virtude da necessidade de criar e melhorar a mão-de-obra necessária. Prosseguiu-se na 

apreciação da proposta de lei na Assembleia Nacional que iniciara com os trabalhos de 

Couceiro da Costa que enalteceu a mesma e pediu o restabelecimento do Instituto 

Superior de Ciências Económicas e Financeiras do Porto. O orador lembrou a 

conveniência de se restabelecer o estudo superior das ciências económicas e financeiras. 

Abordou ainda o desequilíbrio entre a forma como era encarado o ensino comercial e 

industrial, por um lado, e o ensino agrícola, por outro. Em forma de conclusão, afirmara 

que a proposta de lei em discussão revelava o propósito de bem servir o país nesta matéria 

de extrema importância. No que respeita ao ensino agrícola, era ainda referido por um 

dos intervenientes que se precisava nas aldeias portuguesas de um ensino prático, para 

que o pequeno proprietário rural soubesse conhecer a terra que cultivava, pois, “sem uma 

reforma da produção, não poderá tirar-se inteiro rendimento da reforma em discussão”65. 

Relativamente ao ensino técnico profissional, apresenta-se uma notícia66 sobre 

uma afirmação importante do decreto do Ministério da Educação pelo qual se criavam 

mais de 19 escolas industriais e elementares. Nesse decreto era possível verificar que, no 

que respeita à reforma do ensino técnico profissional, esta comportava a reorganização 

das escolas existentes e a criação de novas escolas com o objetivo de aperfeiçoar e 

 
65 Diário da Manhã, n.º 6544, 25.01.1947, pág. 3. 
66 Diário da Manhã, n.º 5806, 10.07.1947, pág. 1. 



 

54 

desenvolver o ensino. A reforma teria assim duas fases: em primeiro lugar, resolveria os 

males existentes e em segundo, estenderia os benefícios do ensino a localidades até então 

não servidas. As mais importantes necessidades das escolas diziam respeito aos edifícios 

próprios e aos quadros estáveis do pessoal docente. As escolas profissionais, industriais 

ou comerciais criadas, sem fins lucrativos, por empresas ou grupos de empresas, por 

organismos corporativos ou outras entidades, pelos municípios ou outras autarquias, 

podiam ser oficializadas e subsidiadas pelo Estado quando os seus planos e programas 

fossem declarados equivalentes aos das escolas oficiais e o seu pessoal docente tivesse a 

mesma categoria. Os municípios tinham o direito de contar com a cooperação efetiva do 

patronato e dos organismos profissionais no desenvolvimento do ensino técnico. 

O editorial67 relacionado com o ensino técnico profissional e a sua ligação à 

prática, refere que se tinha ido longe na indiferença e no desprezo do ensino técnico. 

Atentava-se na elevada percentagem de adolescentes que saíam da instrução primária e 

ficavam perplexos perante a vida uma vez que não estavam dotados de qualquer 

ferramenta. A livre admissão de aprendizes parecia absolutamente necessário. Dar-se-iam 

maiores possibilidades de trabalho e futuro a muitos rapazes. Muitos artífices inseridos 

nas atividades nacionais deviam à oficina onde aprenderam a maior parte do seu ofício. 

Estimular e aperfeiçoar esta forma de ensino parecia uma importante tarefa social. 

Contudo, o ensino técnico para atingir o grau de eficiência necessária ao seu progresso 

necessitava de abranger todos os escalões de trabalhadores. Assim, considerava-se 

urgente a criação de escolas de artes e ofícios com o contacto permanente com as oficinas 

particulares.  

Relativamente ao ensino agrícola, apresenta-se um editorial68 sobre as sessões da 

Assembleia Nacional realizadas em relação às bases da reforma do ensino técnico, 

evidenciando claramente a sua importância. A criação de escolas de práticas agrícolas era 

de urgente necessidade. O Estado teria de ser o responsável pela criação de escolas onde 

fixassem os professores e os laboratórios e, onde se pudesse também ministrar alguns 

ensinamentos com os alunos da escola a criar as mais amplas possibilidades de 
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aprendizagem. Considerava-se que apenas o Fundão oferecia condições ideais para a 

instalação de uma escola agrícola porque existiam outras localidades capazes de 

desenvolver várias áreas como a prática da silvicultura, por exemplo.  

O Estatuto do Ensino Profissional Industrial e Comercial correspondia à reforma 

profunda deste ramo de ensino, que seria também ampliado com novas escolas. A 

reportagem69 refere que a reforma trouxe um aumento de despesa sem levar em conta as 

escolas que tinham sido criadas em regime de comparticipação. O ensino comercial e 

industrial abrangia com efeito dois graus. O primeiro grau era constituído por um ciclo 

preparatório elementar de educação e pré-aprendizagem geral. O segundo grau 

compreendia os cursos industriais e comerciais complementares da aprendizagem, os 

cursos comerciais e industriais de formação profissional, os cursos industriais mestrança 

e os cursos especiais de habilitação para o ingresso nos Institutos comerciais ou industriais 

e nos cursos de pintura e escultura das Escolas de Belas Artes. Relativamente à 

classificação das escolas de ensino comercial e industrial, eram classificadas da seguinte 

forma: a) escolas técnicas elementares e destinadas a ministrar exclusivamente o ensino 

das matérias do ciclo preparatório; b) escolas industriais destinadas a ministrar, associado 

ou não ao ciclo preparatório, o ensino de todos ou de alguns dos seguintes cursos 

industriais: complementar de aprendizagem, de formação profissional; ou ainda os cursos 

especiais já referidos de habilitação para o ingresso nos Institutos Industriais e nos cursos 

de pintura e escultura das Escolas de Belas Artes; c) escolas comerciais, destinadas a 

ministrar, associado ou não ao ciclo preparatório, o ensino de todos ou de alguns dos 

seguintes cursos comerciais: complementar de aprendizagem, de formação profissional 

ou de aperfeiçoamento, ou ainda o curso especial de habilitação para o ingresso nos 

Institutos Comerciais; d) escolas industriais e comerciais destinadas a ministrar o ensino 

mencionado nas duas alíneas anteriores. No ciclo preparatório, o ensino era ministrado 

exclusivamente durante o dia. Podiam matricular-se no primeiro ano deste ciclo, quer no 

ensino oficial, quer no particular, os candidatos que tinham sido aprovados no respetivo 

exame de admissão. Os cursos industriais e comerciais de formação eram ministrados no 

período diurno a candidatos habilitados com o ciclo preparatório a fim de lhes facultar 
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preparação geral técnica e necessárias para o ingresso nas carreiras da indústria e 

comércio. As disciplinas de economia doméstica, puericultura e noções gerais de 

enfermagem fariam parte de todos os cursos especificamente femininos, e seriam 

ministrados às turmas de meninas dos restantes. No que respeita aos cursos de mestrança 

e ao seu funcionamento, destinavam-se a proporcionar a operários a aquisição da 

instrução geral e técnica necessária ao exercício das funções de mestres e chefes de 

oficina e eram ministrados, em regra, no período noturno. A formação profissional dos 

professores era obtida pela habilitação nas cadeiras de secção pedagógica das Faculdades 

de Letras e pela realização de um estágio de dois anos. Outro aspeto importante a 

mencionar era o facto de as atividades circum-escolares serem organizadas sempre que 

possível pela Mocidade Portuguesa e pela Mocidade Portuguesa Feminina. Relativamente 

ao pessoal docente dos quadros, este era constituído da seguinte forma: professores 

efetivos, 370; adjuntos, 428; de educação física, 59; de canto coral, 19; mestres de 

categoria A, 32; categoria B, 96; categoria C, 139; auxiliares grafias, 11 e auxiliares de 

trabalhos manuais, 43. Do quadro docente faziam ainda parte 75 professores auxiliares 

do 1.º grau e 72 do 2.º grau. O pessoal auxiliar, administrativo e menor era constituído 

por 11 preparadores, 34 chefes de secretaria, 57 terceiros oficiais, 101 escriturários, 115 

contínuos de 1.ª, 197 de 2.ª e 334 serventes.  

Segue-se a notícia70 da inauguração da Escola Elementar de Pesca de Tavira pelo 

Subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social. Este era um projeto da 

Junta Central das Casas dos Pescadores que se destinava a ministrar instrução primária e 

profissional aos filhos dos pescadores e marítimos de todo o Algarve. Dispunha de amplas 

salas de aula, oficinas, camaratas, casas de trabalho para filhas de pescadores, refeitórios, 

ou seja, todas as instalações necessárias à finalidade a que se destinava. Tinha capacidade 

para instalar 200 alunos em regime de internamento e abriria de início com cerca de 50 

rapazes. Para além disto, inauguraram-se também as escolas primárias e o serviço de 

assistência social em Olhão. Esta série de inaugurações era a continuação de um vasto 

plano de obras em benefício dos pescadores de todo o país, que a Junta Central, 
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firmemente apoiada por todos os organismos da pesca, tinha levado a efeito através de 

todo o litoral e que constituía uma das maiores realidades da Revolução Nacional. 

A Escola de Pesca de Tavira era um excelente estabelecimento de ensino 

profissional que surgiu pela iniciativa da organização corporativa, servida pela vontade 

dos homens que a dirigiam. A reportagem seguinte menciona que as escolas de pesca – 

Matosinhos, Lisboa e Tavira – funcionavam no país e tinham uma admirável missão a 

cumprir. O presidente da Junta de Província salientava que os pescadores desta geração 

alcançariam um grau de aperfeiçoamento técnico em pouco tempo que os seus pais e avós 

só tinham atingido depois de muitos anos de experiência. A escola começara a funcionar 

e não tardaria muito tempo sem que dali saíssem os primeiros pescadores da nova geração, 

possuidores de vários conhecimentos. Estariam integrados numa organização que os 

acompanharia e lhes daria apoio. Aos rapazes das Escolas de Pesca preparava-se um 

futuro melhor, contudo, sem deixarem de ser pescadores.  

Sobre o ensino regional, neste caso, da cidade de Lamego, vemos a notícia71 do 

pedido por parte de uma comissão para a construção de uma escola técnica comercial e 

industrial. Era importante que o ensino industrial se orientasse no sentido de fazer reviver 

todas as modalidades artísticas em que Lamego sobressaía como a pintura, escultura, 

tapeçaria, azulejos e cerâmica. O Ministro da Educação Nacional afirmava que pretendia 

resolver determinados problemas de interesse nacional, nomeadamente, o da educação e 

que em relação à criação da escola técnica em Lamego, era algo que estava praticamente 

resolvido. Para tornar essa aspiração uma realidade, o governo teria que contar com a 

cooperação das entidades locais, tanto oficiais como particulares.   

O periódico relata através de uma notícia72 a situação difícil por que estavam a 

atravessar cerca de 20 alunos do ensino militar. Alguns filhos de famílias pobres e outros 

órfãos de pai e mãe viam-se a braços com a falta de recursos para prosseguirem os seus 

estudos e com a falta de tempo para fazerem naquele ano o exame de admissão aos 

Institutos Industriais (o que equivalia à perda de um ano). Este problema devia-se a uma 

disposição regulamentar que impedia os alunos com mais de 17 anos transitarem para os 
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cursos médios do Instituto dos Pupilos do Exército. No entanto, os alunos não tinham 

sido avisados com antecedência para a preparação do exame de admissão e como solução, 

era sugerido que os alunos pudessem continuar no Instituto em período transitório ou 

como externos até ao limite de idade.   

No artigo de opinião73 de Gil da Serra, o autor apresentou o seu ponto de vista em 

relação à educação dizendo-nos que o Estado falhara em muitos aspetos da sociedade. 

Para ele, o artesão tinha um valor social diferente na medida em que criava uma pequena 

indústria que se desenvolvesse ao mesmo tempo que prestava contribuição económica ao 

país. Mas o artesanato resultaria melhor se fossem criadas escolas de arte e ofícios. As 

crianças poderiam ter um melhor aproveitamento das suas capacidades segundo as suas 

qualidades. O ensino teria mais sucesso, exigindo menos do aluno, mas tornando-o mais 

útil e prático nas tarefas. Por último, as “escolas técnicas, devidamente apetrechadas, 

resolveriam os casos em que se tornasse necessária a especialização, criando uma escola 

de técnicos de direção”74.  

 

2.5. Ensino Superior 
 

No que se refere aos professores do ensino superior, segue-se uma notícia75 sobre 

a disciplina profissional. Informava-se que três professores de Agronomia tinham sido 

condenados a pagar ao Estado um valor considerável (698 contos) acrescido de juros, mas 

a sua honorabilidade não foi posta em causa. Nestas alegações estava presente a confissão 

de irregularidades administrativas verificadas pelo Inquérito da Inspeção Geral de 

Finanças. Contudo, insistia-se na honorabilidade dos responsáveis afirmando que eram 

homens da área da ciência, não tendo preparação para funções administrativas. Desta 

forma, o acórdão do Tribunal Administrativo considerou que não estava em causa a sua 

honorabilidade pessoal, mas que as irregularidades tinham efetivamente sido praticadas. 

Na Assembleia Nacional prosseguia-se a discussão da proposta de lei que reorganizava o 

ensino técnico e na ordem do dia mantinha-se o assunto sobre a condenação dos três 
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professores. Com isto, um deputado da Assembleia esclarecia que as irregularidades 

praticadas não afetaram o Estado. O material adquirido e o pessoal remunerado com o 

dinheiro irregular foram necessários para o funcionamento do Instituto Superior de 

Agronomia. 

No que diz respeito à temática do ensino superior, verifica-se que os exames de 

aptidão para as faculdades seriam mais favoráveis para os alunos. Fora publicado um 

decreto que alterava de forma significativa o regime dos exames de admissão para a 

primeira matrícula. Enquanto a reforma não era publicada, iria ser criado um regime 

transitório aplicável aos alunos que naquele ano concluíssem o curso dos liceus. O 

número de disciplinas era reduzido e os exames de aptidão constariam de provas escritas 

e orais, sendo que em cada disciplina realizar-se-ia uma prova escrita. Não haveria recurso 

e os alunos que tinham uma classificação com mais de 14 valores na conclusão do curso 

no liceu, seriam dispensados do exame de aptidão. 

Num artigo76 sobre o ensino superior, e numas breves declarações, o professor 

Torres Assunção, catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, começara por 

manifestar a sua opinião de que era fundamental fazer-se uma crítica do estado em que se 

encontravam alguns serviços públicos ao mesmo tempo que apontara algumas soluções. 

Era urgente que o Estado soubesse utilizar os seus recursos e lhe permitisse distinguir 

quais os serviços que deviam ter a preferência no emprego dos dinheiros públicos. No 

que diz respeito à reforma que se tinha feito há uns anos no ensino secundário, notava-se 

uma desconexão entre o secundário e o superior. A preparação com que os alunos 

chegavam à faculdade era pior do que noutros tempos. Era preciso reconhecer a 

necessidade de uma reforma no ensino superior e os programas de estudo precisavam de 

ser profundamente transformados de forma a evitar uma dispersão excessiva no ensino. 

Não valia de nada criar cadeiras e programas se não houvesse o cuidado de preparar 

pessoas capazes e competentes. Por outro lado, o ensino experimental tinha-se tornado 

menos eficiente porque as dotações laboratoriais eram cada vez mais escassas e o pessoal 

docente era insuficiente e mal remunerado. Relativamente à admissão às universidades, 
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havia que se proceder ao aproveitamento de todos os estudantes que, possuindo boas 

aptidões, se encontravam desprovidos de suficientes recursos económicos. 

Em matéria de ensino superior há uma notícia de uma comissão de estudantes que 

procurou o periódico para que se ocupasse da seguinte anomalia e a fizesse publicar: 

“Tendo qualquer aluno saído da Faculdade de Engenharia do Porto ou Instituto Superior 

Técnico a categoria de engenheiro, não pode no entanto, um da escola do Porto continuar 

os seus estudos no Técnico. Isto tornou-se um problema que causou grandes transtornos 

aos funcionários transferidos para Lisboa e que tenham os seus filhos a estudar no Porto 

e aos estudantes a quem, devido ao clima ou a quaisquer outras circunstâncias, não 

convenha continuar na capital do Norte”77.  

No que diz respeito ao ensino superior, os estudantes universitários sentiam cada 

vez mais, e de forma consciente, os seus problemas. Conseguiam perceber tanto ou 

melhor as deficiências da orgânica do ensino universitário. O ensino apresentava um 

caráter meramente passivo quanto ao estudante uma vez que este não colaborava 

ativamente. Limitava-se a ouvir e a escrever. No ensino prático, o aluno limitava-se 

maioritariamente a realizar trabalhos e, como tal, seria fundamental que o ensino fosse 

mais ativo com práticas eficientes e onde os alunos e professores pudessem conversar 

sobre os diversos temas de estudo. Para atingir estes objetivos, em primeiro lugar, era 

necessário resolver alguns problemas como os quadros docentes e o adotar de programas 

de estudos com uma base de diversificação e de especialização. 

Na temática do ensino superior, apresenta-se um artigo de opinião78 onde se refere 

uma obra de grande valor: a Cidade Universitária de Paris que albergava cerca de três a 

quatro mil jovens. Aqui encontravam-se diversas nacionalidades e esta pequena cidade 

na capital era até considerada um dos milagres da civilização. O fundador da Casa 

Internacional (com restaurantes, teatro, biblioteca, salas de trabalho e educação física) 

afirmou que a construiu para que os jovens de todo o mundo pudessem aprender a 

conhecer-se e a compreender-se. Todos os estudantes, ricos ou pobres e de diferentes 

religiões podiam ali habitar. A autora, Violante Canto da Maia, lamentava o facto de que 
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Portugal não tenha construído ainda o seu pavilhão para albergar os inúmeros jovens que 

muitos, por motivos financeiros e materiais, não puderam rumar até à cidade de Paris. 

Relativamente ao ensino superior, o periódico apresenta a notícia79 das várias 

obras em curso na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estas obras 

contemplavam a reconstituição do claustro, pinturas e escadarias novas. A Faculdade 

necessitava igualmente de várias obras nos laboratórios e a biblioteca era uma das 

necessidades urgentes uma vez que se encontravam 40 mil volumes em prateleiras frágeis, 

pelo chão e em cadeiras. 

A próxima entrevista80 referida foi feita a um aluno do Instituto Superior de 

Ciências Económicas e Financeiras sobre o ensino superior. Defensor dos ideais 

nacionalistas, sem quaisquer compromissos políticos, João da Costa Figueira era de um 

sincero desejo de colaboração independentemente de crenças políticas. Questionado 

sobre o que achou da entrevista de Salgado Zenha81 ao Diário de Lisboa, chegou à 

conclusão que era uma triste afirmação de personalidade. Justificou dizendo que na 

Academia de Coimbra não havia quem ignorasse as predileções políticas do aluno 

referido. Ele negava-se a si próprio e contradizia-se intimamente e à doutrina que 

perfilhava. Proclamava que só por meio de associações académicas livres era possível a 

defesa eficiente dos interesses estudantis e que não havia possibilidade de ação 

construtiva uma vez que este direito se integrava na política opressiva e antidemocrática 

da ditadura. Questionado sobre o facto se dentro do condicionalismo existente, era 

possível fazer obra eficiente e séria nas associações académicas em defesa dos interesses 

estudantis, afirmava claramente que era possível, mas caso houvesse, por exemplo, 

eleições livres na Universidade, seriam a cópia do que se via um pouco por toda a Europa. 

Contudo, acreditava que havia sempre uma possibilidade de fraterna colaboração. Sendo 

o aluno Salgado Zenha de conceções políticas opostas à da situação política que o país 

atravessava, não admirava que enquanto presidente da Associação Académica de 

Coimbra pretendesse chamar sobre si a atenção e daí o facto de ter sido demitido das 

 
79 Diário de Lisboa, n.º 8530, 25.08.1946, pág. 2. 
80 Diário da Manhã, 09.11.1945, pág. 3. 
81 Francisco de Almeida Salgado Zenha foi um advogado e político português. 
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funções que exercia. Porém, concordava com o aluno quando dizia que os estudantes das 

Universidades não se podiam abster das questões políticas. 

No que diz respeito às questões de género no ensino superior, apresenta-se um 

artigo de opinião82 da autoria de José Maria Gaspar. O autor afirmava que quem quisesse 

ouvir os problemas e as preocupações dos estudantes do curso de Farmácia, não tinha 

outra solução senão ir falar com Aniceto António Martins. Era, de facto, um estudante 

destacado no seu curso, com opiniões fundamentadas e pontos de vista claros. O periódico 

questiona Aniceto sobre se os estudantes universitários optaram por uma ou outra carreira 

por predileção pessoal. O aluno universitário, salvo raras exceções, não escolhia a 

profissão para que se sentia inclinado. Seguia cursos de maior representação, em 

detrimento de outros, para os quais se sentia inclinado, e onde poderia prestar à 

coletividade bons serviços como técnicos competentes. Outros seguiam a tradição 

familiar e muitos procuravam cursar o ramo universitário que melhores garantias 

materiais lhes oferecia. A Farmácia em Portugal, como no estrangeiro, era uma ciência 

que tinha evoluído, acompanhando as outras ciências. O farmacêutico era um técnico e 

tinha que ser um profissional competente e possuidor de uma cultura que o habilitasse a 

resolver os mais transcendentes problemas no desempenho da sua missão. Ora os tais 

alunos falhavam na maioria das vezes e os que conseguiam triunfar, sem vocação nem 

convicção, eram maus profissionais. No que respeita aos problemas materiais dos 

universitários, e propriamente ao estudante de Coimbra, existiam múltiplos problemas 

que o afetavam bem como aos estudantes de outras cidades universitárias. Contudo, em 

Coimbra, esses problemas atingiam grande acuidade e um desses problemas importantes 

residia no aumento das propinas, numa época em que a situação monetária dos pais dos 

alunos era precária. O elevado nível de vida obrigara a maioria a cercear despesas. Além 

disto, o estudante de Coimbra não tinha alojamento higienicamente bom, nem pensões 

que lhe fornecessem comida abundante. E as pensões eram outro problema que 

necessitava de ser resolvido. Para combater o problema da alimentação, a Associação 

Académica (refeitório da Filantrópica) colocara as refeições por um preço acessível para 

que os alunos conseguissem comer com mais abundância, mas este organismo por si só 

 
82 Diário de Lisboa, n.º 8643, 18.12.1946. 
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não conseguia resolver o problema. Era necessário que o Estado promovesse a instalação 

de refeitórios com os mesmos regulamentos e preços. Outro problema centrava-se no 

facto de que o estudante de Coimbra era, na generalidade, oriundo de outras regiões e 

necessitava de uma mensalidade significativa. Com o vestuário, livros e outras coisas, a 

maioria das famílias não podia incluir tudo no orçamento. Então, começava-se a efetuar 

uma seleção, não pela capacidade intelectual do indivíduo, mas pelas facilidades 

monetárias. Relativamente às preocupações dos alunos de Farmácia, o entrevistado 

afirmou que é impossível em apenas três anos do curso, ministrar-se uma cultura geral 

adequada ao bom exercício da profissão. A cultura específica, com sacrifício dos mestres 

e alunos, atingia-se. A outra não. Os preparatórios de Farmácia estavam incluídos no 

primeiro ano da Escola, mas eram ministrados na Faculdade de Ciências. Faltavam 

instalações laboratoriais, mas não faltavam mestres competentes. Questionado sobre o 

uso das sebentas, o entrevistado apresentava a opinião de que não era correto, mas na 

maioria das vezes era o único recurso. Nas bibliotecas existia apenas um ou dois 

exemplares do mesmo livro e muitos desses livros encontravam-se esgotados e os que 

existiam à venda atingiam preços incomportáveis. No que respeita ao assunto das praxes, 

o entrevistado diz-nos que a praxe académica em Coimbra existiu como necessidade e 

tradição. Acreditava-se que sem esta, a tradição coimbrã morreria, prejudicando a vida e 

o comércio da cidade. Sobre as raparigas estudantes, não concordava que a mulher 

invadisse o campo profissional dos homens, tanto mais que a natureza lhe destinou outra 

missão. Concordava somente que uma rapariga, dotada de inteligência e de qualidade de 

trabalho, pudesse seguir um curso. Passando pelas obras na cidade universitária, o 

estudante mostrou a sua tristeza pela exclusão de um edifício para a Escola Superior de 

Farmácia e que devia existir nos planos da Cidade Universitária. As Escolas de Lisboa e 

Coimbra encontravam-se mal instaladas e apenas a do Porto tinha edifício próprio e estava 

apetrechada com material didático e boas instalações laboratoriais, mas só essa Faculdade 

era insuficiente. Questionado sobre o que pensa de Coimbra como meio académico, 

afirma que era a cidade universitária por excelência. 
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O editorial que se segue intitula-se “Nas universidades dos países sob o jugo de 

Moscovo quem manda, quem orienta o ensino são os sovietes de estudantes”83. Através 

de uma informação da Continental News Service descreve-se a nova técnica do ensino 

superior, a nova disciplina universitária que se encontrava em vigor em Belgrado sob os 

auspícios do regime soviético. Na Faculdade de Direito da Universidade de Belgrado, 

alguns estudantes pediram a demissão de dois professores. Um dos alunos e presidente 

comunista da organização profissional dos estudantes formulou a sua acusação, dizendo 

que um dos professores recusava reconhecer as alterações ocorridas no país e ensinar o 

Direito Comercial à luz das novas condições sociais. Acusando-o de outras ações como 

o facto de descrever o Direito Comercial sob um ponto de vista meramente científico e 

tomando em consideração toda a sua atividade, chegou-se à conclusão de que a sua 

presença na faculdade era nociva e completamente inaceitável. No que respeita ao outro 

professor, a acusação formulada por outro estudante refere-se à doutrina de origem do 

Estado exposta pelo mesmo e que era contrária à teoria comunista. Consideraram que o 

professor cometeu erros graves e ensinava teorias reacionárias. Considerando a sua 

atitude anticientífica e hostil para a ciência e para a nova comunidade do povo, era 

fundamental que também deixasse de exercer as suas funções naquele estabelecimento. 

Através desta exposição era possível verificar que, de facto, eram os estudantes quem 

orientavam e mandavam no ensino. Este artigo servia, principalmente, para deixar uma 

nota afirmando que esta situação nunca seria vista em Portugal com os alunos a orientar 

os mestres. 

Sobre o ensino superior, o autor Jacinto Ferreira, começou por dizer no seu artigo 

de opinião84 que o futuro de muitas profissões liberais estaria a tornar-se sombrio no país 

devido à superabundância de alunos dos respetivos cursos. Isto levava a um excesso de 

diplomados e, por outro lado, a um ensino deficiente e formador de pessoas sem instrução. 

A afluência exagerada às Universidades era o reflexo de uma errada orientação 

profissional porque o país precisava muito mais de operários especializados do que 

doutores ou engenheiros. A prova disto estava na quantidade de diplomados ocupados em 

 
83 Diário da Manhã, n.º 5741, 06.05.1947, pág. 1. 
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atividades inadequadas à sua categoria social. Desta forma, a pletora dos cursos era uma 

situação que necessitava de ser resolvida. Assim, o autor colocava a seguinte questão: 

para onde ia a função formadora e educativa do professor? Pensava-se que ela era mais 

importante no ensino superior do que no ensino secundário uma vez que era entre os 17 

e os 20 anos que se manifestava a aptidão formativa. A isto, acrescentava-se a necessidade 

de formação profissional. Competia ao Ministério da Educação Nacional orientar o acesso 

aos cursos superiores, limitando o número de alunos a admitir. A dificuldade poderia estar 

no critério de seleção entre todos os concorrentes. De entre alguns elementos a considerar, 

estavam a idade, a saúde do aluno (física e mental), o sexo do concorrente e a situação 

social. Não se sabia quanto tempo iria demorar a reforma do ensino superior, contudo, 

esperava-se que não tardasse e não se limitasse a mudar as designações das cadeiras e a 

elevar as propinas ao dobro, acrescentando dessa forma a pior das seleções: o dinheiro.    

O periódico informa que o professor Paulo Cunha tomou posse de novo vice-reitor 

da Universidade de Lisboa. Nesta reportagem, o recém vice-reitor afirmou no seu 

discurso, que iria procurar fazer com que a Universidade fosse verdadeiramente 

universidade, unidade de corpo e espírito, e não um simples agregado burocrático de 

escolas que vivem isoladas e mal se conhecem. Era necessário que os mestres 

concentrassem energias para que em tudo que estivesse ao seu alcance, se caminhasse 

para a solução desse problema. Era também importante que se desse à Universidade os 

meios necessários, quer materiais, quer espirituais de que carecia para realizar bem a sua 

missão. Era fundamental “agitar questões e debater problemas daqueles que, respeitando 

os interesses do ensino e da criação científica, e visando ao aperfeiçoamento dum e 

doutra, só podem servir para prestigiar a Universidade e dar-lhe a vibração espiritual que 

deve caracterizar os grandes centros de cultura - tais são algumas das aspirações, não 

modestas mas cheias de humanidade, com que me aproximo da magistratura que vou 

servir”85. 

Sobre o ensino universitário, o autor do artigo de opinião, António Rebelo, 

abordou de forma crítica os problemas ligados à Universidade portuguesa, nomeadamente 

a de Lisboa. Considerava-a uma máquina ferrugenta que não tinha uma finalidade 
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superior. Era uma mera escola de especialização que desconhecia a sua função: formar 

integralmente homens portugueses, organizando uma hierarquia de valores. Para o autor, 

isto não se conseguia com sistemas de ensino antigos e desarticulados e, por vezes, com 

fracas instalações. “Não há verdadeira era de ressurgimento numa Nação se não ganha e 

domina a Universidade”86. O problema não podia ser tratado levianamente. Era crucial 

estudar o problema e resolvê-lo porque a Universidade tinha o dever de representar os 

melhores portugueses do futuro e nada poderia subsistir se os princípios não eram 

entendidos pela massa universitária. 

A Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra comemorou o IV centenário 

da fundação do Real Colégio das Artes ou Escolas Menores, criado por D. João III. Este 

colégio começou a funcionar em 1548, dirigido pelos padres da Companhia de Jesus. 

Com um passado de tanta influência nas letras e na ciência, estava a ser elaborado um 

programa onde constava uma sessão solene na Sala dos Atos Grandes da Universidade, 

para o qual iam ser convidados os representantes das universidades estrangeiras, 

principalmente francesas, que na época da sua fundação, deram professores para o 

Colégio das Artes.  

A notícia87 que se segue menciona que cerca de mil alunos frequentavam o 

Instituto de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa. No 

convento de Quelhas decorriam diariamente os cursos de habilitação para as mais 

variadas carreiras da burocracia oficial ou da vida comercial e industrial. O aumento da 

frequência escolar correspondia a uma fase de intensa atividade no sentido de melhorar 

as condições em que funcionava o Instituto. Desta forma, tinha sido inaugurado o posto 

médico com todos os requisitos modernos para serviço da grande população escolar. 

A propósito do incidente que ocorrera na Faculdade de Ciências de Lisboa, o 

periódico apresenta a notícia88 de que a direção da associação de estudantes publicou um 

comunicado que se apresenta a seguir resumido: um grupo de indivíduos convocou uma 

reunião na faculdade com todos os estudantes da Universidade de Lisboa. A associação 

por considerar tratar-se de assuntos extra académicos, resolveu não consentir a reunião. 

 
86 Diário da Manhã, n.º 5651, 02.02.1947, pág. 3. 
87 Diário de Lisboa, n.º 9088, 18.03.1948, pág. 1. 
88 Diário de Lisboa, n.º 8770, 28.04.1947, pág. 6. 
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Afirmaram que foi apenas isto que se sucedeu e lamentam que nem todos os presentes 

puderam compreender e, assim, ter-se-ia evitado uma série de divergências (discussões). 

Seguindo a mesma linha temática, informou-se a distribuição pela cidade de Coimbra de 

um manifesto de modo a esclarecer a atitude de recusa da Associação Académica de 

Coimbra a um movimento de solidariedade para com um estudante preso. As declarações 

sobre a sua prisão centravam-se numa grave acusação de traição à Pátria por entendimento 

com o estrangeiro e não na sua conduta académica. A associação considerara vergonhosa 

qualquer afirmação de solidariedade enquanto decorria o processo.  

O Diário de Lisboa menciona a entrevista a Francisco Salgado Zenha que 

reivindicara o direito de a Academia resolver os seus próprios assuntos, algo que o 

governo tinha tirado às academias, nomeando comissões administrativas próprias. Este 

estudante que se tornou um dos símbolos da mocidade académica coimbrã comentava as 

razões que levaram os estudantes à oposição e que residia nos métodos totalitários do 

governo que contrariava as convicções democráticas de liberdade que defendiam. As 

faculdades viviam num ambiente de pressão ideológica exercida pelo regime e 

considerava indispensável o restabelecimento de associações académicas livres pois “a 

autonomia das Universidades foi reduzida a uma palavra sem conteúdo real, e todas as 

possibilidades de livre expressão da vontade ou do pensamento académicos foram 

cortados”89. O estudante apelava a que todos os estudantes não se abstivessem das 

questões políticas.  

“A Cidade do Futuro”90 é o título de uma série de conferências na qual tomaram 

parte estudantes das escolas superiores. Este editorial mencionara que estas conferências 

abordam o facto de a cidade de Lisboa ter sofrido uma sucessão de transformações que 

acompanharam as necessidades resultantes de várias exigências. Os participantes 

debateram e questionaram se a capital se encontrava numa fase de estabilização ou 

progresso pois consideravam que havia nisto uma aspiração de uma vida melhor e mais 

próxima dos ideais humanos. 

 
89 Diário de Lisboa, n.º 8241, 03.11.1945, pág. 5. 
90 Diário de Lisboa, n.º 7977, 09.02.1945, pág. 11. 
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Relativamente ao ensino da medicina, a notícia91 seguinte refere a luta contra a 

cegueira aquando da visita ao Instituto Oftalmológico Gama Pinto do subsecretário da 

Educação Nacional, Luís Leite Pinto, que prometeu fazer os possíveis para desenvolver 

a sua ação. O professor Lopes de Andrade, diretor deste estabelecimento, afirmou que a 

visita mostrava que o governo não dispensava o Instituto Gama Pinto. Destacou também 

a necessidade de desenvolvimento do ensino da oftalmologia (funcionava no 

estabelecimento um curso de oftalmologia para os alunos do 5.º ano de medicina) 

permitindo que ali se especializassem os médicos portugueses, se assim o quisessem. 

Num artigo de opinião92 há a referência à temática dos jovens e apresenta-se com 

uma carta aberta a um estudante de Coimbra da autoria de António Maria Zorro. Este 

responde a Eugénio Padilha pela sua entrevista publicada no periódico sobre as 

necessidades da vida académica de Coimbra com longas considerações feitas em torno 

de certos problemas políticos. O início da carta abordava a questão da política e toda a 

sua envolvente, com o autor a concordar com uma afirmação proferida por Eugénio 

Padilha quando afirmara que é pelo aspeto político que Coimbra se tinha vindo a 

desprestigiar. Aliás, não era só Coimbra. Toda a Universidade e toda a juventude se 

desprestigiava quando pretendia apresentar um aspeto político, isto é, quando em vez de 

usar da liberdade e da independência próprias da sua condição juvenil, preferia sujeitar-

se ao condicionamento de velhas fórmulas de política. A academia refletia todas as 

correntes que convergiam para o interesse nacional e as que se afastassem desse mesmo 

interesse, propositadamente. Era importante que a academia cumprisse o papel que lhe 

tinha sido atribuído. O país esperava uma melhoria em Coimbra porque, segundo o autor, 

era a cidade herdeira legítima do pensamento português. Por outro lado, e referindo-se a 

Eugénio Padilha, as palavras proferidas não traduziam com fidelidade o clima moral da 

Academia de Coimbra. Reproduziam antes o ambiente do exterior que envolvia a 

juventude da cidade e a juventude do país.  

O projeto que envolve a língua portuguesa no estrangeiro apresenta uma notícia93, 

com a fundação em São Paulo da Universidade de Cultura Tradicionalista, constituída 

 
91 Diário de Lisboa, n.º 8452, 08.06.1946, pág. 1.  
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por 19 cadeiras académicas dirigidas por professores catedráticos e escritores de ambos 

os países, com a finalidade de ampliar e prestigiar a cultura luso-brasileira e, 

principalmente, o clima moral da língua que unia os dois povos. A nova universidade 

estaria empenhada em proporcionar aos seus professores e alunos a leitura de jornais e 

revistas portuguesas para assegurar a permanência do contacto com o que se passava e se 

pensava em Portugal. Esta Universidade apresentava vários objetivos: promover serões 

literários, leituras e conferências, integrar os povos desses tipos raciais no conhecimento 

preciso da sua língua, inspirar os intelectuais, escritores e jornalistas ao culto da literatura, 

proporcionar assistência escolar, subsidiar alunos de reconhecido valor e aplicação, 

contribuir e propor a vulgarização de trabalhos científicos e artísticos, organizar uma 

biblioteca somente de obras em língua portuguesa e, por último, congregar e incorporar 

escolas particulares e agremiações.  

Os estudos olisiponenses são uma novidade nesta categoria com a notícia94 da 

conclusão do 1.º ciclo dos Estudos Olisiponenses (Faculdade de Letras) e a consequente 

publicação do trabalho. Orlando Ribeiro deu uma orientação original ao curso e diz-nos 

que a experiência resultou de forma muito satisfatória pelo facto de ter sido bem acolhida. 

Os alunos eram de várias categorias e idades como funcionários municipais ou pessoas 

curiosas pelo curso. Orlando Ribeiro enuncia as temáticas do curso e o plano sistemático 

que traçou: quadro geográfico de Lisboa e formação e crescimento da cidade até ao século 

XVI. Sobre a publicação do trabalho, salientava que o município tinha mostrado interesse 

pelo assunto e tinha concedido todas as ferramentas necessárias para que se levasse a bom 

porto a iniciativa da Faculdade de Letras.  

A questão da Matemática faz notícia pelo facto de ter sido atribuído o prémio “Dr. 

Gomes Teixeira”, pela primeira vez, a um trabalho desta área. O prémio foi entregue a 

Fernando Soares David, recém-licenciado em matemáticas pela Universidade do Porto e 

colaborador do Centro de Estudos Matemáticos do Porto. Questionado sobre qual a sua 

opinião sobre o ensino matemático em Portugal, o recém-licenciado afirmou que o ensino 

universitário não apresentava programas atualizados nem estimulava a iniciativa pessoal 

e a investigação. O Centro de Estudos Matemáticos do Porto foi o local onde encontrou 
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o que a faculdade não lhe deu e que era indispensável e onde foi possível adquirir uma 

técnica e treino de investigação. Apontava uma solução para melhorar a investigação: 

criação de mais centros do mesmo género em todos os ramos da atividade científica. Além 

disso, “impõe-se também desde logo, como elemento indispensável de coordenação e 

planificação da atividade de todos esses núcleos, a existência dum organismo que, no seu 

aspeto político, quero dizer, como instrumento do governo ao serviço do povo”95.  

A notícia96 seguinte é proveniente da Universidade de Pádua na qual os seus 

estudantes fizeram uma fogueira com as condecorações e diplomas de agradecimento pela 

sua participação em operações dos patriotas italianos durante a guerra. Este ato 

significava o protesto contra a decisão de 4 ministros dos Negócios Estrangeiros de 

entregar à França as aldeias fronteiriças de Briga e Tenda.  

 

2.6. Ensino Privado 
 

A temática dos professores do ensino privado e as suas reivindicações faz parte 

de uma notícia do periódico pelo facto desta classe de professores ser uma das que 

atravessava uma difícil situação. Reconhece-se a insuficiência dos ordenados e, como tal, 

foi nomeada uma comissão para estudar o assunto pois não foi tomada qualquer decisão 

que satisfazesse os interesses da classe. Ficou também colocada a seguinte questão: 

“Agora, porém, que foi o próprio Governo a dar o exemplo de aumentar os vencimentos, 

reconhecendo implicitamente que os ordenados auferidos nos últimos tempos não 

chegavam para satisfazer as necessidades da vida corrente, não seria também a 

oportunidade de se proceder à revisão das tabelas dos honorários dos professores do 

ensino particular?”97. 

O ensino privado apresenta alguns problemas de instrução e o periódico dá-nos 

conta de uma notícia98 onde foram feitos vários pedidos ao Ministro da Educação 

Nacional por parte de diretores e proprietários dos colégios particulares do sul do país. 

Esta comissão apresentou algumas propostas de modo a evitar o desprestígio do ensino 
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particular como o requisito de que os professores necessários para os serviços de exame 

fossem de estabelecimentos de ensino particular e que desempenhassem nos exames 

funções análogas às dos professores dos liceus. Chamava-se também a atenção para as 

condições de inferioridade dos estabelecimentos particulares face aos estabelecimentos 

oficiais, desde que a estes foi proibida a coeducação.  

Relativamente ao ensino privado, é noticiada a situação dos alunos dos colégios 

alemães. Esta situação que era urgente resolver devia-se ao facto de terem sido encerrados 

os colégios alemães de Lisboa e do Porto. Por este motivo, estabeleceu-se num decreto 

no qual os alunos que à data do encerramento do colégio frequentavam com 

aproveitamento qualquer ano do curso liceal poderiam inscrever-se como alunos do 

ensino particular no ano seguinte àquele que frequentavam.  

Relativamente aos colégios privados, segue-se a notícia99 de que a Escola 

Académica de Lisboa completara 100 anos de existência e em comemoração organizar-

se-ia uma festa a cargo dos professores e de todos os que trabalhavam na escola, mas é 

de realçar que a ideia tinha surgido por parte de antigos alunos. O programa das festas 

contava com uma exposição, um sarau teatral, um baile de gala e um desafio de futebol 

entre antigos e atuais alunos. Haveria também uma comissão de honra a que presidia o 

general Carmona e contava também com figuras como o Ministro da Educação Nacional 

e o embaixador de Portugal no Brasil.  

 

2.7. Ensino Feminino/Questões de género 
 

Uma outra categoria de análise das nossas fontes prendeu-se com a temática do 

ensino feminino. A este propósito, vários são os artigos que elegemos como relevantes. 

O artigo que inicia a nova temática aborda as aptidões de trabalho reveladas pelas 

mulheres segundo um inquérito americano intitulado “Que sabemos nós das 

mulheres?”100. Foi realizado pela Repartição dos Transportes dos EUA a fim de 

compreender melhor as suas funcionárias. Este estudo chegou a diversas conclusões 

interessantes. Uma delas revelava que a mulher seguia as instruções de forma mais 

 
99 Diário de Lisboa, n.º 8756, 14.04.1947, pág. 7. 
100 Diário de Lisboa, n.º 8024, 29.03.1945, pág. 5. 
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minuciosa do que os homens e tinha a preocupação de executar o trabalho o melhor 

possível. Começava a desempenhar qualquer serviço sob um complexo de inferioridade, 

mas possuía atributos especiais de ordem que eram a melhor garantia para o bom êxito de 

muitos trabalhos. A Repartição dos Transportes considerava haver vários motivos para 

estimular o trabalho da mulher. Porém, este estímulo devia ser feito até certo limite uma 

vez que essas conclusões podiam não estar em conformidade com a verdade pois “não se 

deve acreditar em tudo o que a mulher disser”101, segundo o articulista. 

O periódico apresenta uma notícia102 onde dá a conhecer a inauguração de uma 

sala de estudo para as alunas do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras. 

Tinham sido organizadas algumas palestras, conferências, debates bem como uma 

pequena biblioteca. A construção desta sala atendia às necessidades de prestar auxílio às 

alunas na sua aprendizagem. Os professores viam com bom grado esta iniciativa assim 

como o aumento crescente da população feminina no ensino superior, contudo, 

consideravam importante que não se esquecessem do seu principal papel na sociedade.  

A enfermagem é um dos assuntos com maior debate e as duas próximas entrevistas 

mostram a importância em tratar esta questão. A primeira entrevista103 foi feita a três 

entidades do meio clínico que consideravam a escolha das enfermeiras uma matéria de 

extremo valor. Era uma tarefa difícil e não podia ser improvisada. Um dos entrevistados, 

Reinaldo dos Santos, referiu que havia três aspetos a considerar sobre este assunto: o 

modo como ele era feito, o recrutamento do pessoal e a sua remuneração. Os entrevistados 

garantiram que todos os países civilizados reconhecem que não se podia descurar este 

tema. Mencionaram os exemplos da saúde em países como a Inglaterra e a Suíça onde 

existia uma disciplina rígida. As enfermeiras precisavam de possuir uma instrução e o 

recrutamento era uma tarefa difícil uma vez que a sua profissão precisava de ser elevada 

a um nível superior e que o recrutamento não fosse realizado num meio inculto. Para além 

destes aspetos, considerava-se inadmissível que uma enfermeira fosse mal remunerada na 

medida em que o seu ordenado tinha de estar a par das responsabilidades que lhe eram 

exigidas. Era de grande importância “que se não descure e que se empregue a terapêutica 

 
101 Idem, pág. 5. 
102 Diário de Lisboa, n.º 8050, 24.04.1945, pág. 5. 
103 Diário de Lisboa, n.º 8112, 26.06.1945, pág. 4. 
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adequada. Para formar enfermeiras: só enfermeiras, e bem habilitadas!104”. A segunda 

entrevista105 trata igualmente o problema da enfermagem, mas analisado, por sua vez, por 

Augusto Lamas. Observou ser essencial fazer algo para corrigir os defeitos da 

enfermagem em Portugal. Concordara com as palavras acima proferidas por Reinaldo dos 

Santos e acrescentou que a profissão é essencialmente feminina e com alta colocação de 

emprego. Contudo, era às mulheres que ela devia destinar-se pois é uma profissão que 

requere paciência sem limites. Refere também o caso da Inglaterra onde a profissão é um 

exemplo para outros países pois existia uma melhor organização e o nível de cultura era 

diferente do que possui o pessoal de enfermagem nos hospitais portugueses. 

A notícia106 seguinte informa o funcionamento de uma Escola de Enfermeiras 

(IPO) organizada nos moldes das que existem nos Estados Unidos. Nesta escola, o curso 

tinha a duração de três anos e contava com algumas das enfermeiras/colaboradoras vindas 

dos EUA. No que diz respeito ao ensino propriamente dito, os conhecimentos teóricos 

eram desenvolvidos por uma prática intensa: primeiro em demonstrações na escola e, em 

segundo, nos serviços hospitalares. Só eram admitidas alunas que possuíssem 

reconhecida idoneidade moral e habilitadas com o exame liceal ou habilitações 

equivalentes. No que se refere à sua remuneração, era esperado um aumento do 

vencimento conforme a experiência e a posição, mas também o reconhecimento do direito 

a alimentação, bom alojamento, repouso e isolamento depois de um serviço intensivo. 

Para que esta escola pudesse funcionar de acordo com os mais modernos princípios de 

ensino, os preparativos para a sua concretização foram orientados pela Fundação 

Rockefeller na Europa e executados por uma enfermeira preparada nos EUA. 

No ensino artístico, também encontramos a temática das questões de género com 

a notícia107 de que a disciplina de piano era a mais frequentada pelas raparigas do 

Conservatório, sendo a grande atração. Em segundo plano, encontrava-se o canto seguido 

da composição e, por último, os instrumentos de corda. 

 
104 Diário de Lisboa, n.º 8112, 26.06.1945, pág. 7. 
105 Diário de Lisboa, n.º 8113, 27.06.1945, pág. 6. 
106 Diário de Lisboa, n.º 8123, 07.07.1945, pág. 1. 
107 Idem, pág. 1. 
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A nova temática que elegemos prende-se com a igualdade de oportunidades e a 

democratização do ensino. Neste artigo de opinião de Dias Ferreira, a miséria e a 

ignorância eram dois aspetos fundamentais que afetavam a humanidade e explicavam 

todos os conflitos e perturbações. Em todas as graves crises históricas encontravam-se 

como causas principais a falta de alimentação ou a falta de educação. A miséria 

aumentava a ignorância e vice-versa. “Ver que onde há uma cultura bem orientada, como 

na Suíça, por exemplo, a vida é ideal, e que onde há uma depressão económica ou uma 

inferioridade (ou deformação) mental aparece logo o reflexo da barbaria”108. Como 

solução viável para estas questões, sugeria-se a existência de igualdade no que toca à 

alimentação, vestuário e instrução, essencial para o desenvolvimento.  

Sobre a temática da enfermagem, o periódico menciona a notícia da construção de 

uma Escola de Enfermagem das Irmãs de S. Vicente de Paulo na Azinhaga do Fidié. O 

projeto serviria para tratar o problema da falta de enfermeiras devidamente preparadas e, 

por outro lado, prestar assistência hospitalar às classes médias e baixas. Este 

estabelecimento destinava-se às enfermeiras que representavam as três fases da formação: 

a Escola da Economia Doméstica e da Enfermagem, o lar ou domicílio e um hospital com 

entre 70 e 150 camas, conforme o auxílio prestado. As obras da escola e do domicílio 

decorriam de forma adiantada e seguir-se-ia depois o hospital, a obra mais dispendiosa. 

A questão seguinte refere-se ao problema do curso comercial para raparigas na 

Escola de Veiga Beirão. É noticiado109 que há cerca de 4 anos foi instalada de forma 

provisória a secção feminina no edifício do Liceu Maria Amélia Vaz de Carvalho. 

Contudo, esta situação tinha-se arrastado na falta de edifício apropriado e disponível. O 

curso era diurno, mas só começava aquando concluídas as aulas do curso liceal. Desta 

forma, as aulas do curso comercial começavam a partir do meio da tarde e terminavam à 

noite, o que provocava um grande transtorno porque fazia com que muitas alunas 

chegassem tarde a casa pois viviam fora de Lisboa. Com a publicitação desta situação, 

era pedido que o curso funcionasse no próprio edifício da Escola de Veiga Beirão.  

 
108 Diário de Lisboa, n.º 8137, 21.07.1945, pág. 1. 
109 Diário de Lisboa, n.º 8576, 11.10.1946, pág. 7. 
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A próxima entrevista110 sobre o problema da enfermagem em Portugal foi feita à 

diretora da Escola Técnica de Enfermagem do Instituto Português de Oncologia, 

Fernanda Alves Dinis. Começou por sugerir a constituição de uma comissão que 

estudasse o ensino nas escolas de enfermagem e verificasse qual a escola que oferecia 

uma preparação mais completa e adequada às necessidades do país. Na Escola Técnica 

de Enfermagem era feita uma rigorosa seleção das alunas que tinham de apresentar os 

seguintes requisitos: estar em boa condição física, possuir o segundo ciclo do curso liceal, 

dando preferência àquelas que sabiam línguas, especialmente o inglês. Só aceitavam 

alunas entre os 18 e os 30 anos com preferência das que se encontravam entre os 20 e os 

25 anos. Era exigida também uma boa formação moral. As alunas faziam estágios noutros 

hospitais, levando roupas, utensílios e tudo o que se julgava necessário à prática dos 

princípios de enfermagem que a escola defendia, e ali os colocavam em execução, para 

adquirirem os conhecimentos essenciais à enfermagem geral. A instrução era fornecida 

por enfermeiras, médicos e especialistas e garantia que “de uma maneira geral, o 

aproveitamento das alunas é muito bom, porque todas trabalham com grande interesse e 

entusiasmo pela profissão escolhida, num desejo constante de se aperfeiçoarem e 

desenvolverem profissionalmente”111. 

Encontramos pela primeira vez um artigo de opinião112 escrito por uma mulher 

(Virgínia Motta) relacionado com a sua educação. Refere de forma insatisfatória a 

discussão sobre a qualidade intelectual das mulheres, uma discussão mais desagradável 

do que lisonjeira. Recordou uma conversa com dois homens que acreditavam que a 

mulher não tinha capacidade de resolver problemas, apenas acomodar-se ao conforto que 

o homem lhe dava. Na sociedade havia quem acreditasse que as mulheres não conseguiam 

triunfar em determinadas profissões tradicionalmente reservadas aos homens. A autora 

afirmou que não havia uma inteligência feminina e uma masculina, porém, muitas 

variedades de inteligência, independentes do sexo. Em séculos de história não se 

encontravam mulheres notáveis devido às mentalidades atrasadas da sociedade e aos 

preconceitos de que a mulher era vítima. A mulher precisava de lutar ao lado do homem 

 
110 Diário de Lisboa, n.º 9238, 16.08.1948, pág. 9. 
111 Idem, pág. 9. 
112 Jornal do Fundão, n.º 52, 19.01.1947, pág. 4. 
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pelos seus direitos para que no futuro a mulher deixasse de ser considerada um mero 

objeto de luxo.  

O próximo artigo de opinião113 da autoria de Samuel Beirão é dirigido às 

estudantes universitárias. O autor afirmara que muitas fizeram-se estudantes porque era 

moda, e, outras, porque julgavam que estudar trazia um certo prestígio social. Por outro 

lado, temos também as que tiveram necessidade de garantir materialmente a vida e outras 

fizeram-no por gosto prosseguindo até à universidade. Porém, o autor questiona-se 

quantas se preocupariam seriamente na missão de futuras esposas porque toda a mulher 

devia saber de costura e culinária. Era importante que não se esquecessem dos cursos 

domésticos. Contudo, o autor não desvaloriza a instrução da mulher, dizendo mesmo que 

a rapariga devia adquirir uma certa cultura intelectual. No entanto, esse intelectualismo 

podia desviar das habilidades de dona de casa e da qualidade de mãe uma vez que caía 

facilmente no egoísmo. Acrescenta que se precisava de intelectuais, mas particularmente, 

de mães e esposas modelo. Tanto às raparigas que estudaram como às que não o tinham 

feito, era-lhes pedido qualidades indispensáveis para a sua missão para que “tenham a 

clara noção das suas responsabilidades”114. 

O periódico apresenta uma notícia115 de que a vila do Barreiro recebeu em clima 

de festa a visita do Subsecretário de Estado da Educação Nacional (Luís Leite Pinto) e o 

Subsecretário de Estado das Obras Públicas (José Frederico Ulrich) para inaugurar o novo 

edifício da Escola Primária para o sexo feminino integrada no plano dos Centenários. Na 

escola haveria um ciclo preparatório, de educação e pré-aprendizagem geral. Durante os 

dois anos desse ciclo, não se faria ensino profissional, mas tudo se encaminharia no 

sentido de facilitar aos alunos a opção por qualquer das profissões que o meio lhe oferecia.   

O próximo artigo de opinião116 começa por dizer que só quem desconhecesse as 

realidades podia desconhecer ou negar o movimento juvenil de estilo novo, criado e 

desenvolvido na última década em Portugal. Esta geração desde cedo que se habituou a 

partir para o campo, de mochila às costas. Desde cedo também soube que a vida era uma 

 
113 Jornal do Fundão, n.º 40, 27.10.1946, pág. 2. 
114 Jornal do Fundão, n.º 41, 03.11.1946, pág. 4. 
115 Diário da Manhã, n.º 5632, 13.01.1947, pág. 1. 
116 Diário da Manhã, 16.08.1946, pág. 9.  
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coisa séria e que devia ser vivida. Mas e as raparigas? Ao abordar o problema da formação 

da juventude, apenas se considerava o aspeto parcial da formação dos rapazes. As 

raparigas portuguesas continuavam à espera de que as considerassem de valor 

indispensável no ressurgimento da Nação, no mesmo plano ou em plano superior ao dos 

rapazes. Para o autor, as que mais interessavam são as raparigas que soubessem conhecer 

o seu papel como mulher e formadas integralmente.  

Na mesma linha temática, surge uma entrevista117 feita a um grupo de alunas. De 

entre as diversas questões, a primeira relaciona-se com o facto de a entrada para a 

Universidade significar vocação ou necessidade. As universitárias escolheram os seus 

cursos sem que tenham feito um profundo trabalho de reflexão. Procurava-se, 

nomeadamente, saber se determinado curso traria melhores condições económicas, 

avaliaram-se as possibilidades de rápida colocação e referiam-se as dificuldades a vencer 

para que no futuro se conseguisse sem grande esforço um lugar preponderante. No que 

respeita ao problema visto do setor feminino, é-nos dito que as raparigas prejudicavam o 

futuro dos rapazes pois seja o lugar que ocupassem, fá-lo-iam em detrimento dos colegas. 

Sobre se qualquer carreira serve à mulher, tudo estava em saber se o curso que escolheram 

se harmonizava com as características físicas e morais que lhes eram próprias porque 

“somos ilustradas e, contra o que muita gente julga, preparando-nos para a profissão com 

os seus trabalhos, não descuramos a preparação para o lar com as suas virtudes e para a 

sociedade com os nossos deveres inerentes”118. Uma das entrevistadas, Maria do Carmo, 

assegurara que as alunas universitárias viviam problemas no que toca a habitação e 

alimentação. Muitas colegas viviam em casas onde mal entrava o sol, a alimentação era 

deficiente e o ambiente adverso ao estudo. A estudante apelava a que o governo 

proporcionasse casas em que estivessem asseguradas as condições mínimas.  

O Instituto Maternal iniciara o curso de enfermeiras119 puericultoras pela primeira 

vez no país. O curso teria a duração de 3 anos e funcionaria, simultaneamente, em Lisboa 

e no Porto. Este curso destinava-se a preparar profissionais de enfermagem para a 

assistência especializada à mãe e à criança, antes, durante e depois do parto. Funcionaria 

 
117 Diário da Manhã, n.º 5704, 28.03.1947, pág. 5. 
118 Idem, pág. 5. 
119 Diário da Manhã, 21.07.1946, pág. 6. 
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em regime de internamento na sede do Instituto e na sua Delegação do Porto (Maternidade 

Júlio Dinis) e o seu diploma, além de dar preferência na admissão ao quadro do Instituto 

Maternal habilitaria quem o possuir a exercer as funções de enfermagem geral ou partos, 

particularmente, ou em qualquer estabelecimento de assistência. O curso constaria dos 

estudos relativos à enfermagem geral, puericultura e partos completados com as noções 

de higiene social, moral e profissional e outras consideradas necessárias. As condições de 

admissão ao curso eram as seguintes: ser solteira, ter mais de 18 anos e menos de 25, ter 

bom comportamento moral (comprovado por três pessoas idóneas que não pertencessem 

à família), ter as condições físicas necessárias para o exercício da função e não sofrer de 

doença contagiosa (o que seria provado pela junta médica do Instituto Maternal ou das 

suas delegações), possuir o segundo ciclo dos Liceus ou curso equivalente ou apenas o 

primeiro ciclo, devendo neste último caso, a candidata ser submetida a exame de aptidão. 

Teriam preferência as alunas que comprovassem possuir mais habilitações. No primeiro 

ano de funcionamento do curso, seria permitida a matrícula às candidatas que, embora 

não possuindo o primeiro ciclo dos liceus já se tivessem inscrito para o curso sumário que 

se realizaria no Instituto Maternal, ou que possuíssem o curso de partos ou de enfermagem 

de qualquer das escolas oficiais do País e bem assim às diplomadas por qualquer curso 

de caráter social.  

A feminização do ensino é outra temática que se insere nesta categoria e o 

periódico120 informou que as provas escritas de admissão à Escola do Magistério Primário 

apresentaram 170 candidatos, 10 dos quais do sexo masculino. As pautas mostraram que 

quase só raparigas realizaram as provas e que em todo o país concorreram cerca de 1000 

alunos, mas a predominância do sexo feminino foi geral.   

 

2.8. Mocidade Portuguesa 
 

No que se refere à Mocidade Portuguesa, na inauguração do Ciclo de Estudos de 

Educação Física da Mocidade Portuguesa, o Comissário Nacional afirmou ser preciso 

preparar melhor a juventude. Este ciclo de estudos visava atualizar o estudo dos vários 
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aspetos e modalidades da educação física da juventude. A sessão contara ainda com 

figuras ligadas à área do desporto. O Comissário Nacional inicialmente começou por 

definir os objetivos da educação física na mocidade de modo a desenvolver e elevar o 

nível físico da juventude. Afirmou que existem alguns problemas como a falta de 

instrutores, insuficiência de recursos materiais e carência de instalações adequadas. 

Deviam ser tidos em conta alguns aspetos importantes como a higiene, a saúde e a 

alimentação de uma juventude que em grande parte era subalimentada. Concluiu 

preconizando “uma generalização metódica do desporto, tecnicamente orientado e 

medicamente vigiado, pois à Mocidade Portuguesa não interessa fazer campeões”121. 

Sobre a entrevista anteriormente referida de João de Deus Ramos e sobre a 

referência aos objetivos da Mocidade Portuguesa, houve uma resposta122 por parte do 

capitão Celestino Pereira. João de Deus Ramos referia-se à Mocidade Portuguesa como 

uma organização que militarizava crianças. O capitão desmentiu convictamente estas 

palavras dizendo que as mesmas só podiam ser proferidas por alguém que apresentasse 

total ignorância em relação ao assunto. Acrescentou que uma das maiores deficiências da 

organização se encontrava na ausência do apoio que alguns, como João de Deus Ramos, 

lhe deveriam prestar. Por sua vez, João de Deus Ramos respondeu a esta carta afirmando 

que continuava a questionar vários aspetos como o facto de os meninos marcharem nas 

ruas distribuídos em grupos à maneira militar e a serem obrigados logo de início a 

aprenderem gestos de continência em atitudes perfiladas, obedecendo a vozes de 

comando. Sem mais delongas, garantiu que tenta obter para a criança portuguesa o abrigo 

educativo de que carece, antes mesmo da idade escolar. 

“Missão e Eficiência da Mocidade”123 é o título do artigo de opinião de Dutra 

Faria que afirmou que a Mocidade Portuguesa tem vindo a trabalhar e a construir o futuro 

ao serviço do interesse nacional. Elogiou a organização no que toca ao seu trabalho 

vigilante, atento às realidades e de compromisso para com o país. O seu espírito sugeriu 

desde o início que seria benéfico cooperar com a escola, com a igreja e com a família. 

Surgiu numa altura de grande inquietação e angústia. A Mocidade Portuguesa tornou-se 

 
121 Diário de Lisboa, n.º 8097, 11.06.1945, pág. 6. 
122 Diário de Lisboa, n.º 8254, 16.11.1945, pág. 7. 
123 Diário da Manhã, n.º 4945, 10.02.1945, pág. 1. 
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social e imperial na medida em que desenvolveu de forma natural as suas capacidades e 

deveria, assim, melhorar o seu campo de atividades, a sua disciplina e a sua autoridade 

junto dos jovens portugueses.  

O Capitão Celestino Marques Pereira, diretor dos Serviços de Educação Física e 

Desportos da Mocidade Portuguesa enviou uma carta que por não ter sido até esta data 

publicada no Diário de Lisboa, insere-se hoje e chama a atenção de todos os leitores para 

o seu conteúdo que se reveste de maior interesse. Neste artigo124, Celestino Marques 

Pereira respondera a João de Deus Ramos dizendo que a afirmação deste sobre a 

Mocidade Portuguesa não se fundamentara em nada do que se encontra legislado ou 

regulamentado. Afirmou que o seu desconhecimento referia-se não só às finalidades da 

Mocidade Portuguesa como também se alargara ao conceito do que seja formação ou 

educação militar. A instrução militar era constituída por um complexo de meios e de 

instruções, o qual não cabia no programa restrito de João de Deus Ramos e, por outro 

lado, a instrução geral e a especializada da Mocidade Portuguesa, por intermédio das 

quais se contribuía para a formação da juventude, tinham tantas afinidades com a militar, 

como o dia com a noite, remata o Capitão.  

O professor Luís Pinto Coelho, dirigente da Mocidade Portuguesa desde a sua 

fundação, foi empossado para o cargo de Comissário Nacional da organização, 

substituindo José Soares Franco. Nesta reportagem125, o ministro da Educação Nacional 

afirmou que o agora comissário iria ter uma ação inteligente e patriótica. Acrescentou a 

todos os dirigentes que tem a maior confiança na Mocidade Portuguesa e restava dar-lhe 

os indispensáveis meios de ação. Por sua vez, Pinto Coelho afirmou que serviu a 

organização desde a primeira hora e não ia render a guarda, mas continuar a obra realizada 

pela mesma. Acreditara que a Mocidade Portuguesa nascera para cumprir certa missão, 

para realizar determinado objetivo, seguindo uma linha que no início fora traçada. 

Considera-se consciente que era chamado a continuar essa tarefa. Ela não pode contentar-

se com esforço material e intelectual. Exigiria empenho e dedicação. Contudo, podia 

afirmar-se o seguinte: a Mocidade Portuguesa tinha mobilizado e atraído virtudes como 
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a coragem e a firmeza. Contava-se com o apoio de todos para que a alta missão da 

Mocidade Portuguesa fosse bem compreendida, para que se expandisse e radicasse a 

verdade indiscutível de que a boa formação da juventude era essencial ao progresso da 

Nação, ao desenvolvimento do seu destino histórico e, portanto, ficasse definitivamente 

assente que esta organização não se podia regatear do mínimo indispensável. 

A propósito das comemorações do 10.º aniversário da Mocidade Portuguesa, 

surge uma reportagem126 sobre as declarações do major Joaquim Gomes Marques que 

afirmou que a organização não esqueceu o lema que lhe foi dado – mais e melhor. 

Contudo, não se deu por satisfeita e desejou ir mais além, de modo a dar cumprimento ao 

que superiormente lhe determinou o Presidente do Conselho até que a obra da Mocidade 

conseguisse abranger todos os rapazes de Portugal. Durante os dez anos confirmaram os 

processos ensaiados nos primeiros momentos em que a organização e Portugal viveram 

horas de entusiasmo e de excecional admiração pela obra. Acrescentou ainda que a 

Mocidade Portuguesa, correspondendo aos anseios dos jovens, estimulando iniciativas, 

dando satisfação aos seus legítimos interesses e corrigindo deficiências, consiga imprimir 

à juventude movimento coincidente com os altos interesses da Pátria.  

O periódico apresenta-nos a seguinte informação: no último manifesto127 da 

M.U.D. procurara-se adulterar o verdadeiro sentido da organização nacional da Mocidade 

Portuguesa, ao adulterar a própria significação do governo, dizendo ser um órgão 

executivo de um só partido, onde se movimentavam massas militarizadas, incluindo a 

juventude, com o único objetivo de realizar pela violência o que se não realizara pela 

persuasão. Segundo Manuel Múrias, ressaltara daqui o rancor ao Exército cuja devoção 

ao serviço da Pátria era incapaz de compreender. Os homens do M.U.D apresentavam 

uma incompreensão de tudo o que representava um movimento desinteressado ao serviço 

de Portugal. Quando se meditava com uma certa atenção no que eles queriam, e em quem 

os comandava, não custava verificar que as razões profundas do ódio a todo o momento 

desencadeado contra a Mocidade Portuguesa eram outras e muitos diferentes, levando a 

entender melhor os objetivos mais seguros que os arrastavam - era todo o problema da 
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educação pública, que estava num plano em que a Mocidade Portuguesa constituía o setor 

menos acessível às suas manobras. Era preciso conhecer os rapazes da organização e 

entender-lhes as aspirações para se perceber até que ponto se encontrava a sua alma de 

portugueses. Era a primeira escola portuguesa onde já tinham saído alguns dos melhores 

valores na arte, na literatura e que trouxera novas razões vitoriosas a resgatar os 

portugueses das humilhantes sucessões de derrotas. A Mocidade Portuguesa transformara 

aos poucos uma esperança de resgate com capacidade de trabalho, gosto de buscar 

dificuldades maiores para as vencer, juventude do espírito e que se prolongara além dos 

anos, treino do sacrifício e consciência de missão. Completou, ainda, as deficiências da 

escola. As razões do ódio eram, por si, as razões do amor dos portugueses à admirável 

organização em que se prolongavam ou restauravam as virtudes da gente portuguesa, e 

também os fundamentos do esforço que se reclamava para que o espírito da Mocidade se 

transportasse à escola que eles só censuravam. Quando se refere que o espírito da 

Mocidade Portuguesa se transportava à escola, pretende-se que a mesma não hesitasse no 

serviço da Nação. Algumas das tentativas mais generosas e mais vivas para a 

reorganização do ensino foram, no entanto, sapeadas por muitos que põem acima das suas 

obrigações profissionais e do interesse superior do país, o seu rancor ou as suas ambições 

e vaidades. A escola tinha de ser nacional nos seus objetivos pedagógicos, nos seus 

métodos e no próprio clima espiritual. Teria de reconhecer que se um professor do ensino 

primário fizesse algo do que se já vira efetuar por mestres universitários, não tardaria a 

impor a dureza da punição. A atitude tomada dentro das próprias escolas, na adulteração 

do ensino, a procurarem afastar a juventude do serviço da Nação e da sua grandeza, era a 

pior de todas as outras já mencionadas. A escola, seja qual for o seu grau, não podia ser 

contra a Nação. E quando se afastava do espírito nacional, criando revoltados em vez de 

servidores do país, afastando-os do serviço de Portugal, então afigurava-se o que seria 

colaborar numa obra de traição o não libertar a juventude da influência de tais mestres. A 

escola existia para a juventude e não a juventude para a escola.  

Sobre a Mocidade Portuguesa, o artigo de opinião128 começa com a seguinte 

questão: necessitaria a Mocidade Portuguesa de reforma? Era possível ver-se generalizar 
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até a quem menos seria de esperar - o critério simplista de diminuir o que está feito ou de 

reformar - por circulares, ordens de serviço ou decretos, o que muitas vezes estaria certo 

nas suas linhas mestras e onde só o desvio em pormenor ou a insuficiência de meios 

poderia dar a falsa ideia de que tudo estava errado. A técnica educativa da Mocidade 

Portuguesa estabeleceu-se não só nos movimentos de juventude existentes em vários 

países, mas, sobretudo, no estudo atento das características da gente portuguesa. Foi 

moldada ano a ano pelos próprios rapazes, sempre exigentes de maior aperfeiçoamento e 

orientada à luz da doutrina estabelecida por quem tinha cabeça para o fazer e a dose 

necessária de juventude para a ela se impor. Na opinião do autor, as técnicas da 

organização eram um esforço sério, equilibrado, consciente e construtivo que fica na vida 

portuguesa. A Mocidade Portuguesa foi incumbida de uma missão de tal transcendência 

que só poderia realizar, com pleno êxito, quando a Nação estivesse mobilizada a seu 

favor. Era uma escola de formação dos futuros homens portugueses, no plano estritamente 

nacional, na qual o seu trabalho resultava quando se conjugassem os esforços das 

entidades a que estava intimamente ligada. O Estado, que a criou, manteve-a e ela servira 

na sua mais elevada expressão; a Igreja, da qual guardava o espírito cristão civilizador; a 

Família, que por ela era completada. Sem o apoio destas entidades, apoio visível, concreto 

e eficiente, que poderiam fazer algumas centenas de homens, embora lutando até não mais 

poderem? Ponha-se, claramente, o problema. Sobretudo, quanto ao Estado e atividades 

dele dependente, em especial a escola. A Mocidade Portuguesa necessitara de meios 

materiais para desenvolver a sua ação e aqueles que atualmente lhe atribuíam eram 

manifestamente insuficientes. Sem esses meios não havia forma de conseguir o subsídio 

de estudo, o lar escolar e a colónia de férias. Quem viveu os problemas da organização 

saberia que estava ali o mal pior: casos que não se resolveriam, resistências que não se 

venciam. À cabeça de qualquer possível reforma da Mocidade Portuguesa, deveriam 

colocar-se as três necessidades basilares: força que lhe permitisse executar plenamente a 

sua missão, meios materiais suficientes para a prosseguir e congregação de esforços de 

todas as entidades com responsabilidade na educação da Juventude. Por sua vez, a técnica 

da Mocidade Portuguesa era um processo sempre em renovação, pelas exigências da 

própria massa a que se destinava. A técnica em si não era um fim, ela apenas servia e, 
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para isso, adaptava-se às circunstâncias várias. Por esta razão, já se afirmou que o que 

mais interessava não era o cumprimento escrupuloso e completo das diretivas para os 

diversos escalões. O nível da Mocidade Portuguesa não se media apenas pelos maiores 

ou menores progressos, mas, sobretudo, pelo espírito que cada centro revelava. Daí se 

proclamou o primeiro princípio: a Mocidade devia ser atraente. O que mais importava era 

reunir à volta de um homem um núcleo de interesse, através do qual se exercia formação. 

Pelos serviços em que a organização se desdobrava, no gosto pelo exercício físico, 

regulado e, sobretudo, no rumo ao campo, ao mar e ao espaço aéreo, conseguir-se-ia que 

a juventude com o carinho pelas coisas puras, não só não cairia na libertinagem, mas antes 

encontrasse onde melhor gastasse a sua energia com manifesta vantagem para a sua saúde 

física e moral. O caráter físico destas atividades dar-lhe-ia o sentido social que o mundo 

não tinha. Igualmente dar-lhe-ia o verdadeiro sentido democrático, corrigindo-lhe o grave 

defeito do individualismo que na juventude se acentuava. Relativamente ao caráter 

prático destas atividades, ensinava a viver a vida como ela era. Isso implicava 

conhecimentos, mas logo seguidos de realização eficaz, prática e positiva. Como a cada 

um estava entregue uma parcela de trabalho, a obra só resultaria perfeita, na medida em 

que cada um cumpria o seu dever. A técnica educativa da Mocidade Portuguesa dependia 

unicamente do dirigente. Nele estava a chave do problema e a maior dificuldade: quantos 

homens havia, por esse mundo fora, capazes de se apresentarem como modelos dirigentes 

da juventude? Era a questão que se impunha. Mais do que qualquer outro, este não era 

lugar para os maus e para os medíocres e, por isso, se preconizava limpeza e renovação 

dos quadros e dispensava do serviço os que não possuíam o mínimo de requisitos. As 

camadas novas, criadas já dentro do novo estilo, seriam as melhores fornecedoras de 

elementos dirigentes. Eles não nasciam ensinados. Necessitavam de preparação em 

verdadeiras Escolas de Dirigentes. No ponto de vista do autor, a reforma da organização, 

na ordem interna, e no plano geral limitava-se à melhor seleção e preparação dos 

dirigentes.  

Sendo a temática da Mocidade Portuguesa uma das que apresenta mais artigos no 

periódico e de encontro ao artigo anterior sobre a formação de dirigentes, Luís Pinto 
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Coelho afirmara, num artigo de opinião129, que a Mocidade Portuguesa atravessava uma 

crise de dirigentes. Para tal, concorreram diversos fatores, os mais importantes dos quais, 

as deslocações originadas no país pela guerra mundial e o agravamento das condições de 

vida, com origem no mesmo fenómeno, que de muitos exigira uma maior soma de 

trabalhos e, portanto, maior dispersão de esforços por múltiplas ocupações. Ao mesmo 

tempo que diminuiu a quantidade dos dirigentes, e em rendimento, o trabalho, não foi 

possível suprir as deficiências causadas. O problema assumiu uma certa gravidade e teve 

de ser encarado com firmeza e atacado por dois caminhos convergentes: obter dos 

dirigentes atuais na altura o máximo rendimento possível e recrutar novos colaboradores. 

Os dois processos estavam, em parte, ligados consoante os graus, isto era, o rendimento 

do trabalho dos atuais dirigentes podia traduzir-se na escolha, recrutamento e preparação 

de novos colaboradores. Quem observava de forma atenta a organização, apercebia-se da 

sua complexidade: a extensão territorial, a grande massa humana que abrangia, a estrutura 

e a sua técnica. A missão confiada aos dirigentes exigia compreensão dos seus objetivos 

e desejo de os ver realizados. O ideal devia alimentar uma atividade contínua, organizada 

e disciplinada. O dirigente tinha de prestar colaboração efetiva. A Mocidade Portuguesa 

exigia preparação dos seus dirigentes e tinha de se entender preparação de si próprios 

através do estudo e conhecimento exato da orgânica, dos métodos, dos programas e 

preparação da sua atividade, através da formação, disciplina e fiscalização. Havia quem 

dissesse que era muito o que se pedia, mas nunca seria considerado excessivo quando se 

pensava na transcendência dos objetivos desta organização. O dirigente devia ter sempre 

presente a ideia de que trabalhava para assegurar a continuidade, a unidade e o 

engrandecimento da Pátria. No último ponto deste artigo, é dito que Portugal haveria de 

ser o que fosse a Mocidade Portuguesa. A organização renascia para viver definitivamente 

ou morreria deixando o país entregue, num futuro, à desorientação, ao acaso das 

contingências internas ou externas. Deste modo, teria de se pedir aos dirigentes o máximo 

de esforço, em estudo consciente e em ação sincronizada como teria de ser o próprio país. 

No que respeita ao problema do recrutamento dos novos dirigentes, os que havia eram 

poucos, e não se podia dizer que todos fossem bons. Contudo, se os que havia, 
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trabalhassem com afinco e vontade, elevar-se-ia o nível da organização e haveria uma 

melhoria no seu rendimento em quantidade e qualidade. Inseria-se uma referência 

necessária que assentasse no facto de que a organização contava com os antigos 

graduados como futuros dirigentes. A grande maioria ainda não detinha a experiência 

necessária para a direção e chefia, mas, a época de transição em que se vivia não permitia 

limitação. O dirigente sabedor e consciente teria mais força e autoridade para atrair novos 

colaboradores. Para isso, impunha-se que conhecesse a organização para dar a conhecer 

a outros que o rodeiam. 

Das várias atividades da Mocidade Portuguesa, o aeromodelismo era, sem dúvida, 

uma das que mais interesse despertava e cuja prática se revelava de maior importância. 

Nesta reportagem130, verifica-se que nos últimos dois anos a Mocidade Portuguesa ia 

mantendo um período de intensa experiência na modalidade através da Direção dos 

Serviços de Instrução Aeronáutica. Consideram-na como um meio de expansão de cultura 

aeronáutica entre os filiados com vista a outros graus de instrução mais adiantados, onde 

se praticasse a atividade aérea. Assim, foi regulamentada esta atividade de modo a 

permitir a obtenção de melhores resultados, organizando-a em dois ciclos, um de 

instrução elementar e outro de instrução personalizada. A instrução elementar seria 

ministrada no Centro de Instrução Geral e destinava-se a facultar ao maior número de 

filiados a construção de aeromodelos. Finda a instrução especializada e tendo apurado 

quais os filiados que pela sua vontade e aptidões desejassem dedicar-se à aeronáutica, ser-

lhes-ia facultada a possibilidade de se inscreverem nos Centros de Instrução 

Especializada. No que toca às finalidades da instrução personalizada, permitiria aos 

filiados que se revelassem aptos no fim do curso, o acesso aos Centros de Voo sem Motor 

e Voo com Motor, cabendo-lhes a categoria de aeromodelistas de 1ª classe.   

A educação física escolar é deficiente onde existia, e nalguns casos nem sequer 

existia, é o que nos diz o diretor dos Serviços de Educação Física da Mocidade 

Portuguesa, capitão Celestino Marques Pereira. Entrevistado pela Rádio Mocidade acerca 

da realização do Congresso Europeu de Ginástica Ling, o capitão fez breves declarações 

na qual afirmara que apesar do país ainda se encontrar longe de uma situação que se 
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pudesse considerar boa, o contraste com o passado era flagrante. A educação física como 

meio de formação da juventude tinha uma expansão cada vez maior e embora o problema 

da educação nacional não tenha ainda sofrido de toda a benéfica influência que o Estado 

Novo tinha desenvolvido noutros campos, era um facto já existir uma noção da função 

formativa e educativa dos meios físicos. Sobre o papel da Mocidade Portuguesa nessa 

profunda mudança, a ação desta tinha sido doutrinária, orientadora e educativa. Para 

Celestino Marques Pereira, “a saúde do corpo é essencial à saúde do espírito e se 

queremos aquela primeiro é por estarmos certos de assim contribuirmos para cada vez se 

vincar mais o sentido espiritualista da civilização ocidental e cristã e da boa tradição 

portuguesa”131. No que respeita ao programa de educação física, o processo baseava-se 

no seguinte princípio: a orientação devia ser unitária e centralizada. Pretendia-se uma 

ação tão vasta e profunda em justo equilíbrio com os agentes de ensino de formação 

intelectual. Contudo, não havia ensino eficiente se os horários e as instalações materiais 

e didáticas não estivessem de acordo com a finalidade.  

Joaquim da Silva Cunha, diretor do Centro Universitário da Mocidade Portuguesa 

foi o entrevistado do periódico para esclarecer os leitores quanto à importância de uma 

obra que de dia para dia se impunha e tinha em vista contribuir para que a Universidade 

portuguesa fosse a escola dos futuros dirigentes da Nação. Isto vinha a propósito da 

reunião da Comissão Nacional com as direções dos centros universitários e das atividades 

e desenvolvimento do Centro Universitário de Lisboa da Mocidade Portuguesa. Após a 

reunião, Joaquim da Silva Cunha referiu que tinha havido o propósito de prestar aos 

centros universitários um vasto apoio por parte da Mocidade Portuguesa. O trabalho do 

Centro Universitário de Lisboa continuaria a desenvolver-se através do plano de ação 

iniciado há pouco tempo, no duplo aspeto cultural e social que competia. Inaugurou-se a 

primeira Pousada Universitária de Lisboa que tinha como objetivo enfrentar as difíceis 

condições de vida de muitos estudantes universitários que estavam sujeitos a diversas 

dificuldades. Relativamente aos centros universitários, o mais importante era a formação 

do aluno e tudo o que pudesse contribuir para aumentar a cultura ou o vigor físico, a 

formação moral ou a capacidade prática perante a vida que os esperava para além das 
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paredes das aulas. Mencionou também alguns dos males que se centrava, sobretudo, na 

insuficiência universitária: o abandono da educação física e o desinteresse pelas temáticas 

do Ultramar. Para a resolução de problemas na estrutura educativa do ensino superior, o 

entrevistado afirmou na defesa total e conjunta dos interesses morais e materiais do ensino 

universitário através do estudo e ação em comum e aperfeiçoamento constante de cada 

um. Para que se cumprisse devidamente a função dos Centros Universitários, eram apenas 

precisas três coisas: em primeiro lugar, não se regateasse auxílios por parte dos poderes 

públicos, em segundo, que os atuais filiados nos centros fortalecessem ainda mais o seu 

espírito e, por último, “que todos os estudantes do ensino superior saibam ver nos centros 

da Mocidade Portuguesa verdadeiros defensores dos seus direitos, que lutam, apenas, pela 

elevação da vida universitária”132.   

A reportagem133 relacionada com a Mocidade Portuguesa começa com a 

informação de que o Comissário Nacional recebeu os dirigentes da Mocidade Portuguesa 

inscritos no Curso de Orientação. Os dirigentes frequentavam o 4.º curso e foram também 

recebidos pelo Subinspetor de Instrução Geral, Major Pereira da Conceição, que relatou 

as linhas gerais do programa do curso, entregando-lhes diretivas e várias publicações. 

Destacou as vantagens que para o curso resultavam do facto de se encontrar instalado 

junto do grande acampamento da Mata da Caparica, o que permitiria aos instrutores 

manter permanente contacto com uma grande massa de rapazes e, assim, poder observar 

a realização das normas que constituíam matéria do curso. O comissário afirmou ser-lhe 

muito grato assistir à inauguração de mais um curso de orientação para reunir instrutores 

de todos os pontos do Continente. Referiu a dificuldade que rodeia a missão de todos, 

uma vez que a Mocidade Portuguesa parecia votada aos ventos da adversidade porque “a 

Mocidade Portuguesa será o que forem os seus Centros de Instrução Geral e uma vez 

mais devo lembrar que as atividades especializadas, por muito importante que seja o seu 

papel, não devem constituir mais do que um complemento”134. No que respeita à 

finalidade do curso, tratava-se de unificar ainda mais os métodos que regiam a instrução 

geral e dar a todos os instrutores o sentido integral da formação ministrada nos centros. 

 
132 Diário da Manhã, n.º 5987, 11.01.1948, pág. 2. 
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A Mocidade Portuguesa era uma organização nacional que vivia num regime corporativo 

e aí se encontra a sua característica fundamental: formar rapazes fisicamente, 

culturalmente e civicamente.  

A ação sobre a juventude está entregue à Mocidade Portuguesa e este campo 

apresenta complexidades conhecidas de todos os que lidavam de perto com a sua obra 

que resultava dos vários escalões de jovens que tinham a seu cargo. Neste artigo de 

opinião135 de Gonçalo Mesquitela, o autor afirmara que principalmente no setor primário, 

pouco se tinha notado a afirmação forte da existência da organização. Assim, 

questionava-se o seguinte: qual a ação revolucionária da organização? A ação constante 

juntava-se ao conhecimento profundo das necessidades da educação juvenil. Não se podia 

apenas contar com o Comissariado Nacional. Esta obra tinha de revestir todo o aspeto de 

uma verdadeira cruzada em que todos os seus componentes sabiam o que queriam e como 

fazê-lo. Era fundamental que cada dirigente soubesse atuar por si. Cada dirigente e filiado 

tinha de se complementar da missão essencial dos princípios da revolução de uma geração 

para a seguinte. Contudo, esta obra só podia seguir avante desde que todos os envolvidos 

tivessem a assistência moral e espiritual necessária para poder realizar algo que tivesse o 

interesse e a importância de um trabalho em conjunto. Ainda na mesma temática, na 

reunião comemorativa do 4.º aniversário da Liga dos Antigos Graduados, não se perdeu 

a oportunidade de afirmar o reconhecimento devido aos colaboradores que na Mocidade 

trabalham desde o primeiro dia. O quase milagre encontrava-se na sua sobrevivência ao 

cabo de mais de um decénio de agitada existência. Os perigos, os obstáculos, as 

adversidades de toda a ordem que se levantaram perante a Mocidade Portuguesa foram 

de feição nitidamente moral, e nesse campo estavam a mais todas as considerações de 

sentido material pois não havia obra capaz de suprir a carência de valores morais. As 

dificuldades económicas, resultantes da guerra ou do pós-guerra, influíram no normal 

crescimento da organização. Devido a essas causas não se foi tão longe como se queria 

no equipamento das instalações desportivas ou centros de assistência à juventude. Era 

preciso muito dinheiro para formar as novas gerações portuguesas tal como o interesse 

nacional exigia que o fossem. O Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa 
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classificou, assim, de quase milagrosa a sobrevivência da Mocidade na luta contra o 

ambiente derrotista e os seus nefastos produtos. Mas era também com razão e com justiça 

que fundamentava as causas desse milagre na união e na abnegada tenacidade daqueles 

seus colaboradores. 

A preocupação do desenvolvimento físico já há muito existia. O artigo de 

opinião136 respeitante a este tema mencionara que por toda a parte havia muitos 

desportistas e muito poucos atletas. E, assim, podia concluir-se que era mal feita a 

educação. As leis escolares dispensavam a melhor atenção a este setor educativo e era 

importante que houvesse desde a escola primária o zelo cultivador do físico. A 

valorização física dos indivíduos era de interesse vital para as nações. Tanto como a 

valorização intelectual. Ao professor, de qualquer grau de ensino, era impossível 

especializar-se na ginástica, na música, na aritmética e no desenho. Se apenas ao mestre 

do Liceu e da Universidade se exigia apenas o ensino da sua cadeira, como exigir mais 

do primário? Sobre a educação física, raramente um professor sabia o suficiente para 

educar bem e o ensino resulta incompleto. Qual a solução? Para este grave problema da 

educação física inicial, apresentavam-se as seguintes soluções: encarregar instrutores da 

Mocidade Portuguesa ou especializando em educação física alguns professores primários 

de ambos os sexos. A escolha podia ser feita apenas entre os que desejavam especializar-

se. Logo que se arranjassem tais professores primários especializados, deviam distribuir-

se pelos distritos segundo as necessidades, orientando e inspecionando a educação física. 

Assim se faria unidade no ensino, para se diferenciar conforme os interesses regionais.  

A educação física e o desporto são a temática de uma reportagem137 com a 

presença dos professores Boven e Govaerts que lecionaram o curso de verão promovido 

pelo I.N.E.F. Em colaboração com a Mocidade Portuguesa, o IN.E.F. realizou um curso 

de destinado aos professores de ginástica de todo o país. Este curso teve como objetivo a 

revisão de conhecimentos e atualização com as mais recentes técnicas pedagógicas. 

Algumas dezenas de professores corresponderam inteiramente à iniciativa, participando 

nas lições de mestres nacionais e estrangeiros que foram convidados para reger os cursos. 

 
136 Diário da Manhã, n.º 6189, 04.08.1948, pág. 3. 
137 Diário da Manhã, n.º 6243, 27.09.1948, pág. 1. 
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Entre os estrangeiros estiveram os professores Boven (suíço, especializado em 

Neuropsicologia e Educação Física) e Govaerts (belga, doutorado na especialidade de 

Medicina Desportiva). Foram ambos entrevistados pelo periódico acerca das suas 

impressões de Portugal e dos problemas relacionados com a prática e ensino da Educação 

Física. O professor Boven afirmou que os cursos são excelentes, porém, notaram-se 

deficiências de caráter técnico e teórico. Os professores partilharam o mesmo campo de 

ideias sem nunca se terem conhecido antes. Foi curioso verificar que na primeira 

conversa, acharam que haviam chegado a acordo sobre a formação universitária dos 

professores de Educação Física bem como outras temáticas. Ambos consideraram de 

grande importância a necessidade de integração da Educação Física como cadeira de 

instrução e orientação universitária. Contudo, o professor Govaerts insistiu na 

necessidade de criação em Portugal de uma universidade de Educação Física, isto, porque, 

o ginasta, o atleta e o desportista eram homens sadios e a assistência médica de que 

careciam era uma assistência de ordem biotécnica completamente diferente da assistência 

clínica a doentes. Sobre a opinião que tem acerca da obra de Educação Física realizada 

em Portugal, respondeu dizendo que era digna de maior apreço sendo que “o I.N.E.F. é, 

por certo, uma obra de grande valor educativo para o aperfeiçoamento do povo português. 

Está muito bem montado e apetrechado, guiando-se por métodos inteiramente novos e 

dignos do máximo interesse”138. 

A Coimbra universitária viveu um dos seus grandes dias de festa com a reabertura 

oficial das atividades do Centro Universitário da Mocidade Portuguesa, coincidindo com 

a inauguração de mais duas grandes obras sociais - a Casa Universitária e o Centro 

Médico Social. É noticiado139 pelo periódico que para assistir a estas inaugurações, 

dirigiu-se a Coimbra o Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa. O programa das 

cerimónias comemorativas do Centro Universitário, que vinha assinalando a presença da 

Mocidade Portuguesa no ensino superior do país, tivera início com sessão realizada no 

Teatro Avenida para a apresentação do grande documentário Quinze anos de Obras 

Públicas. Foi também inaugurado o Centro Médico Social onde todos os estudantes 

 
138 Idem, pág. 2. 
139 Diário da Manhã, n.º 6311, 06.12.1948, pág. 1. 
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teriam assistência médica gratuita. Foi salientada a importância da obra no 

prosseguimento da missão social da organização e graças ao especial interesse que lhe 

dispensara o Comissário Nacional - obra destinada a servir todos os estudantes, sejam ou 

não filiados. 

Relativamente à temática de educação física e desporto, é apresentada uma notícia 

da partida para Lisboa de alguns rapazes que fazem parte da Mocidade Portuguesa e que 

frequentavam a escola de aviação na Póvoa de Santa Iria. Afirmou-se que se tratara de 

dar à juventude através destas atividades um dinamismo prático das suas aspirações e a 

capacidade de luta pela vida, com aproveitamento das suas aptidões. O desporto 

fundanense tem vindo a lutar contra a falta de meios para se realizar e contra a falta de 

espírito desportivo. No entanto, a primeira seria resolvida com o estádio municipal. Sem 

condições e meios para fazer certas atividades, o espírito também se desvanece. A 

juventude do Fundão padece de falta de espírito desportivo. Contudo, a Mocidade 

Portuguesa tem a possibilidade de oferecer a todos os seus filiados os mais diversos 

desportos. Haveria que infundir, sobretudo, uma orientação na Mocidade.  

 

2.9. Mocidade Portuguesa Feminina/Obra das Mães pela Educação 

Nacional 
 

Sobre a Mocidade Portuguesa Feminina, surge uma curta reportagem140 que 

contara a história de Maria Teresa que passou as suas férias num curso de 

aperfeiçoamento da Mocidade Portuguesa Feminina. As dirigentes do curso organizaram 

as ocupações com passeios e várias tarefas (cozinha e costura, por exemplo). A 

entrevistada acreditava que a mulher precisava tanto ou mais do que o homem de instruir-

se e garantiu que é indispensável a educação. Verificou que nos cursos da Mocidade 

Portuguesa Feminina é possível aprender o que muitas das vezes não se aprende nas salas 

de aula.  

O Diário da Manhã apresenta uma reportagem141 onde refere que o professor Pires 

de Lima, Ministro da Educação Nacional, visitou as colónias de férias da Mocidade 

 
140 Diário da Manhã, n.º 6202, 17.08.1948, pág. 3. 
141 Diário da Manhã, n.º 6211, 26.08.1948, pág. 1. 
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Portuguesa Feminina (Parede, S. João do Estoril, Estoril, Praia das Maçãs e Sintra). 

Percorreu todas as dependências da Colónia onde as filiadas aprenderam vários trabalhos. 

O Ministro da Educação Nacional esteve na Casa da Mocidade, assistindo às aulas de 

Educação Física e Primeiros Socorros dos cursos de graduadas e instrutoras. Visitou 

também as restantes colónias, seguida de uma conferência subordinada ao tema “A Escola 

e as Casas do Povo” no Liceu D. Filipa de Lencastre. 

A Comissária da Mocidade Portuguesa Feminina, Maria Guardiola, convocou os 

representantes da imprensa para os informar sobre alguns dos aspetos mais importantes 

do plano de trabalhos da organização. Neste artigo142, a comissária informou, em primeiro 

lugar, o funcionamento das nove colónias de férias: três de campo e as restantes de mar. 

A Mocidade Portuguesa Feminina desejava ampliar a todas as camadas sociais a sua 

atividade e pretendeu começar pelas camadas mais necessitadas de apoio e orientação. 

Através da Escola Primária, das Casas do Povo e das Casas dos Pescadores, a Mocidade 

Portuguesa Feminina alcançaria os seus objetivos e demonstraria aos mais céticos a sua 

capacidade de realização e o poder da sua força de transformação educativa. Através da 

reforma do ensino liceal que estava a ser trabalhada, era esperado que a organização não 

fosse esquecida e que, tanto no setor masculino como feminino, ficasse em condições de 

abranger todos os setores da juventude portuguesa, não considerando que o alargamento 

da atividade da Mocidade Portuguesa tornasse prescindível a colaboração ativa da própria 

escola. 

A Obra das Mães pela Educação Nacional surge pela primeira vez143 pelo facto de 

a Semana da Mãe ser organizada por esta organização. Uma das organizadoras, Arminda 

Alves Caetano da Silva Sanches, irmã de Marcelo Caetano, cedeu uma entrevista ao 

periódico. A primeira questão relacionava-se com a finalidade genérica do movimento na 

qual afirmava que a Obra das Mães quer que a família tenha a consciência da missão de 

educar os portugueses e aumentar-lhe a capacidade educadora que começa na glorificação 

da maternidade e no fortalecimento dos laços morais. No que toca às perspetivas de 

continuidade, acreditava que a bem da formação moral e cívica dos portugueses, era 

 
142 Diário da Manhã, n.º 5854, 27.08.1947, pág. 1. 
143 Diário da Manhã, n.º 5963, 16.12.1947, pág. 3. 
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necessário melhorar as condições de vida dos necessitados, e particularmente, não 

esquecer as crianças. A Obra das Mães tinha intenções de ampliar a sua atividade uma 

vez que o seu principal objetivo se centrava na orientação da formação do espírito dos 

mais novos, preparando-os para uma vida sã e de alto valor social, de modo a servir a 

Deus, a Pátria e a Família. Em Coimbra, tinham-se distribuído, por intermédio de 

presidentes municipais, em vários concelhos, “valiosos prémios materiais a algumas 

famílias numerosas que, pela sua vida cristã, pelo amor aos trabalhos a que se dedicam e 

pelo exemplo de fé e de coragem que oferecem ao seu semelhante, bem merecem ser 

distinguidas”144.  

Na temática relacionada com o movimento juvenil, noticia-se o Congresso 

Internacional da Juventude Católica Feminina. Este congresso contara com 67 

organizações católicas filiadas no Conselho Internacional das Juventudes Femininas, com 

um total de 36 milhões de membros. O congresso propôs estudar os direitos e deveres das 

raparigas, como pessoa, profissional, cidadã, futura esposa e mãe. Também fez parte do 

programa o estudo do problema da militante nos diversos meios sociais.   

Num artigo de opinião145 de João Ameal sobre a Semana da Mãe, o autor afirmou 

que algumas das principais afirmações feitas durante esta atividade mostraram claramente 

que se compreendeu a necessidade de dar à educação da juventude um novo impulso e 

mais amplas perspetivas. Acentuou-se quanto se tornara urgente garantir às futuras 

gerações, uma forte armadura de certezas morais e intelectuais, para que pudessem fazer 

frente à crise tremenda da época. Contra essas doutrinas, a solução era o culto 

desassombrado da verdade, mas da verdade absoluta e não dessas verdades relativas, que 

só ajudavam a agravar a confusão universal porque não tinham poder nem força para lhe 

dar. Quando se falava em voltar aos métodos e às diretrizes da educação tradicional, não 

se tratava de retroceder. Tratava-se de ir buscar ao tradicional, o essencial. Sabia-se que 

em diversas fases da História, desde o período medieval até ao século XVIII, os 

educadores portugueses mostraram-se capazes de, por si mesmos, dentro do seu quadro 

de valores e do seu estilo próprio, formar a juventude do país de maneira a continuar uma 

 
144 Idem, pág. 3. 
145 Diário da Manhã, 16.12.1946, pág. 1. 
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obra que vinha de longe e a acrescentá-la com outras tarefas em direção a outros 

horizontes. Assim, conseguiu-se assegurar de forma constante uma vitoriosa presença 

nacional nas diversas fases de evolução dos povos. E só verdadeiramente os portugueses 

demonstraram as suas qualidades e ocuparam lugar de vanguarda na marcha da 

civilização. Mais do que em qualquer outro tempo, cumpria cultivar a personalidade 

portuguesa ao serviço da Pátria.  

 

2.10. Professorado  
 

Nesta categoria encontramos de forma frequente homenagens a professores. A 

primeira homenagem relatada pelo periódico através de uma reportagem146 era a Mark 

Athias147, professor do ensino superior. A homenagem foi uma iniciativa da Faculdade 

de Medicina de Lisboa e realizou-se no Instituto de Fisiologia. Na cerimónia foi destacado 

o enorme valor da sua obra relembrando que Mark foi a pessoa responsável pela 

organização da biblioteca do Instituto de Fisiologia, procurando sempre conservá-la de 

forma atualizada. Além disto, foi também destacado o seu contributo para o 

desenvolvimento das ciências em Portugal. 

Surge uma outra notícia148 onde se comunicou a homenagem ao educador 

português, José Maria de Queirós Veloso149. Os alunos do antigo Curso Superior de Letras 

festejaram num almoço o seu único professor ainda vivo. Foi apresentado pelo periódico 

como uma relíquia do passado, e este almoço de homenagem a Queirós Veloso serviu, 

essencialmente, para recordar momentos da sua mocidade.  

 
146 Diário de Lisboa, n.º 8631, 06.12.1946, pág. 6. 
147 Mark Anahory Athias foi um médico e investigador na área das ciências biomédicas e pioneiro nas áreas 

da histologia e da bioquímica em Portugal. Ministrou um curso de técnica histológica para médicos e, a 

partir daí, iniciou uma carreira científica importante na introdução das técnicas de investigação 

experimental no ensino e na investigação biomédica em Portugal, em particular no campo da bioquímica. 

Em 1919 foi nomeado diretor do Instituto de Fisiologia a partir do qual criou uma escola de investigação a 

que esteve associada uma estratégia de renovação da mentalidade da medicina portuguesa em linha com o 

ideário positivista do republicanismo português.  
148 Diário de Lisboa, n.º 8792, 21.05.1947, pág. 1. 
149 José Maria de Queirós Veloso foi um professor universitário, político, jornalista e historiador português. 

Formou-se em Medicina, foi professor do curso Superior de Letras e vice-reitor da Universidade de Lisboa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_de_Fisiologia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Lisboa
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A figura que se segue é a do professor Adolfo Coelho150, iniciador da Filologia 

Românica em Portugal e ilustre pedagogo. O periódico apresentou a notícia151 de que foi 

recordado numa sessão promovida pela Faculdade de Letras de Lisboa a que presidiu o 

Ministro da Educação Nacional. Um dos oradores desta homenagem, o professor Queirós 

Veloso, pôs em relevo o significado daquela solenidade e referiu-se à tradição e ao dever 

de relembrar estas personalidades, dizendo que o respeito e a veneração dos antepassados 

dão o grau de aperfeiçoamento de um povo. No que respeita aos modernos estudos 

filológicos, era a Adolfo Coelho que se devia a introdução em Portugal desses estudos. 

Publicou um trabalho intitulado A Língua Portuguesa, Fonologia, Etimologia, 

Morfologia e Sintaxe, o primeiro em Portugal sobre o estudo comparativo das línguas 

românicas. Entre muitos outros trabalhos, iniciou uma série de lições sobre as Epopeias 

Homéricas na Associação dos Jornalistas e escreveu alguns artigos para o Boletim da 

Sociedade de Geografia de Lisboa. O professor Adolfo Coelho também se destacou pela 

sua ação em favor dos problemas pedagógicos, na qual a Filologia o levou à Etnografia e 

fundou uma revista (Revista de Etnologia e de Glotologia) que tinha como objetivo criar 

uma escola de investigadores que se dedicassem aos problemas etnográficos.  

No que respeita ao sistema educativo, segue-se uma notícia152 a respeito da 

comemoração da entrada de alguns ministros para o atual governo. A homenagem feita 

ao Ministro da Educação Nacional, Pires de Lima era o testemunho público do trabalho 

sério e criterioso conduzido por este importante setor do governo. O ministro afirmou que 

o seu mais importante diploma é a reforma do ensino liceal e acrescentou que, no futuro, 

a obra de mais importância que poderia publicar era a reforma do ensino técnico e 

anunciou que estavam quase concluídos três diplomas. Era esperada também a publicação 

das reformas das Faculdades de Medicina, das Escolas de Engenharia, do ensino 

particular e, ainda, do ensino primário.   

 
150 Francisco Adolfo Coelho foi um pedagogo, filólogo e escritor português. Foi também uma das figuras 

mais importantes da intelectualidade portuguesa dos finais do século XIX.  
151 Diário de Lisboa, n.º 9033, 21.01.1948, pág. 6. 
152 Diário de Lisboa, n.º 9047, 05.02.1948, pág. 1. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
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A biografia153 que surge no periódico sobre os educadores portugueses refere a 

figura de Emílio Costa Martins154, fundador do Instituto de Orientação Profissional 

(1925). Desde então contribuiu para o desenvolvimento e prestígio do estabelecimento. 

Para além disto, o docente regia um curso de orientação profissional. Durante a sua vida 

profissional, publicou numerosos trabalhos sobre sociologia quer em livros quer na 

imprensa. O educador deixou o Instituto de Orientação Profissional no dia em que 

completou 70 anos, mas Emílio Costa Martins mantém a sua inteligência fresca e uma 

disposição firme que não lhe iria permitir abandonar tão cedo a obra de propagandista 

que encetou muito antes de começar a sua vida de docente (importa mencionar que foi 

um grande propagandista dos ideais socialistas desde cedo). 

O educador português que se segue155 é Oliveira Guimarães156, diretor da 

Faculdade de Letras de Lisboa. Exerceu o cargo de diretor e professor há cerca de dez 

anos e foi recentemente homenageado por parte dos professores e dos seus atuais alunos. 

Esta celebração marcou 45 anos de magistério ao que se associou o reitor da Universidade 

de Lisboa. Nesta reportagem, o professor deu a sua última lição. Esta versou, 

fundamentalmente, na orientação pedagógica. Conta a pena que tem em deixar a 

faculdade, mas feliz porque deixa mais professores do que aqueles de quando entrou 

(antes e depois da guerra), tendo tido o privilégio de se cruzar com alguns nomes de 

projeção mundial. “Aqui dentro fui apenas o assistente do progresso desta casa!”157.  

A temática seguinte relaciona-se com a ação do professor e intitula-se “Ensinar é 

progredir”158. O título faz parte de uma declaração da autoria de Oliveira Guimarães e 

neste artigo de opinião de João de Barros, o autor afirmou que o professor devia exercer 

a sua ação e a sua influência de modo a comunicar a todos os alunos os conhecimentos 

que possui, vigiando o seu desenvolvimento mental. O mestre exemplar era aquele que 

por ensinar tão bem, não precisava de reprovar. O problema era que nem todos os alunos 

podem corresponder a tal perfeição docente pois “se não encontra quem aprenda, deixa 

 
153 Diário de Lisboa, n.º 8704, 21.02.1947, pág. 6. 
154 Emílio Costa Martins foi político, escritor e professor português. 
155 Diário de Lisboa, n.º 8738, 27.03.1947, pág. 6. 
156 José Joaquim de Oliveira Guimarães foi um professor português, diretor das Faculdades de Letras de 

Lisboa e Coimbra e reitor da Universidade de Coimbra. 
157 Idem, pág. 6. 
158 Diário de Lisboa, n.º 8742, 31.03.1947, pág. 1. 
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que a vida prática, mais tarde, coloque todas as coisas no seu lugar, e faça a respetiva 

escolha entre os que merecem e os que não merecem êxitos ou derrotas, aplausos ou 

apupos”159.   

Relativamente aos regentes escolares, faz notícia160 que 77 senhoras e 2 homens 

estiveram em provas para regentes de postos de ensino. As provas consistiram em ditados, 

redação e aritmética, de caráter eliminatório. Nenhum dos candidatos (entre as senhoras, 

algumas irmãs religiosas e futuras professoras do ensino particular) teve a certeza de uma 

colocação imediata uma vez que os concursos não se destinavam a postos já criados, mas 

àqueles que viessem a ser instalados, quer nos meios rurais ou no distrito de Lisboa. 

No seguinte artigo de opinião161, o autor referiu que são escassos os leitores de 

poesia em Portugal. As pessoas não tinham tempo para ler e a poesia não era uma 

preocupação. O autor cita Jacinto do Prado Coelho que já afirmara que o sentimento 

poético é a base de toda a compreensão da vida e que o ensino secundário não tem vindo 

a dar provas do mais pequeno entendimento perante a poesia e os poetas. No entanto, os 

professores descuraram o ensino da poesia pois em primeiro lugar não sabem o que é a 

educação e, em segundo, não sabem o que é a poesia. Deste modo, o ensino da poesia na 

escola era dado de uma forma pouco proveitosa, na qual os professores acreditavam ser 

uma disciplina com pouca importância.  

O autor do próximo artigo de opinião162 sobre educação/instrução é José Gomes 

Braz, que fez questão de referir que foi Herbart quem pela primeira vez estabeleceu as 

relações entre instrução e educação, dizendo o que nelas havia de comum e determinando 

as suas diferenças. Graças ao esforço do pedagogo, começou a sobrepor-se o conceito de 

educação sobre o de instrução, passando esta a ser considerada como um mero fator 

daquela. A palavra instrução significa não mais que a formação do indivíduo no aspeto 

intelectual, ao passo que educação era o termo representativo da formação total do 

indivíduo, quer no sentido físico quer no moral, no aspeto intelectual como no artístico. 

O objetivo principal da educação foi exposto por Heinem. Através da sua exposição, pode 

 
159 Idem, pág. 1. 
160 Diário de Lisboa, n.º 9288, 06.10.1948, pág. 2. 
161 Diário de Lisboa, n.º 7941, 03.01.1945, pág. 9. 
162 Diário da Manhã, 05.02.1946, pág. 4. 
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facilmente deduzir-se que a instrução nunca pode passar dum meio, destinado a contribuir 

de um modo eficaz para a realização do ideal educativo. Só a educação poderia preparar 

o indivíduo para triunfar na vida de modo a adquirir uma individualidade característica, 

para ser um homem de caráter. Era importante afirmar que o educador devia seguir com 

todo o interesse o processo de aparição das características pessoais do educando de 

maneira a guiá-lo no seu primeiro desenvolvimento. O educador nunca devia perder de 

vista a finalidade suprema da educação: o desenvolvimento completo da personalidade 

individual. Seria bom se o professorado fizesse exames de consciência e observasse qual 

era a sua situação em ordem à solução do problema educativo. O ideal do educador não 

devia parar na formação da personalidade simples, devia esforçar-se para que todos os 

educandos chegassem a adquirir uma personalidade dotada de uma plenitude de valores, 

rica em todos os elementos que o possa fazer triunfar na vida.  

“Com licença dos pedagogos... Aprender sem dar por isso - eis o objetivo que os 

professores deviam desejar aos seus alunos”163, é o título do artigo de opinião de José 

Ribeiro dos Santos. Ao autor pareceu-lhe erro dos mais correntes métodos de ensino, o 

uso excessivo de se reclamar dos rapazes que decoram regras por tudo e por nada. Referiu 

o exemplo de quando era jovem e não estudava gramática pelo livro. Considerava-a do 

conhecimento comum e parecia-lhe estranho estudar regras para saber falar ou escrever. 

Contudo, muitos são os professores que mecanizam o ensino nesses termos, impondo aos 

estudantes que memorizem regras e fórmulas. O importante era fazer os alunos sentir que 

podem saber alguma coisa por esforço próprio. 

 

2.11. Professores e política  
 

O periódico apresenta uma breve notícia que envolveu professores e política. 

Intitula-se “Três decisões. Duas nomeações de professor do Conservatório foram 

anuladas”164 e refere a nomeação de professores no Conservatório Nacional da segunda 

categoria para a 1ª categoria de violino. É feita referência ao professor Pavia de 

 
163 Diário de Lisboa, n.º 9108, 07.04.1948, pág. 10. 
164 Diário de Lisboa, n.º 8129, 13.07.1945, pág. 6. 
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Magalhães, que não tendo sido nomeado, recorreu do despacho ministerial alegando ser 

o professor mais antigo da categoria, sentindo-se revoltado com a decisão. 

Na mesma linha temática, segue-se uma notícia165 que informou a atitude 

opositora ao regime por parte de alguns professores. Verificou-se que os elementos 

políticos da oposição continuaram a sua atividade por todo o país com reuniões em vários 

locais e que contaram com a presença de figuras importantes. Para além disto, esta 

atividade tem vindo a contar com a colaboração de docentes. No entanto, foram 

informados da concordância com as deliberações tomadas na assembleia pelos 

professores da Universidade de Coimbra afirmando que o movimento a que os 

comissionados deram iniciativa não alimentava qualquer tipo de ódios. Pelo contrário, a 

sua oposição era construtiva, bastante concreta e com fundamento doutrinário. Não se 

tratava de um movimento anónimo na medida em que foram recebidas diversas adesões 

de toda a parte, entre elas de numerosos professores universitários, escritores e 

advogados. Este movimento representava, sobretudo, a opinião portuguesa que não estava 

satisfeita com a sua situação e com a atual situação do país. 

Seguindo a mesma linha temática, apresenta-se uma notícia166 que abordou a 

situação de um professor: Ruy Luiz Gomes. A sua situação era considerada delicada pelo 

facto de o professor se encontrar preso e por ter sido enviado um telegrama de protesto 

ao Presidente da República. Este telegrama era assinado por vários representantes de 

todas as Faculdades de Lisboa. Por sua vez, um grupo de alunos da Faculdade de 

Medicina de Lisboa enviou um telegrama ao Chefe de Estado a pedir o adiamento das 

eleições e um novo recenseamento. Estes telegramas evidenciavam o descontentamento 

contra o que afirmavam ser uma prisão injusta que constituía ultraje à liberdade e aos 

direitos dos cidadãos. Os estudantes de Lisboa não esqueceram a ação cultural e a 

dignidade cívica do docente Ruy Luiz Gomes, manifestando assim a sua simpatia e 

solidariedade.   

Sobre o caso dos professores que tinham sido condenados a pagar uma coima ao 

Estado por praticarem irregularidades, os professores do Instituto Superior de Agronomia 

 
165 Diário de Lisboa, n.º 8223, 16.10.1945, pág. 4. 
166 Diário de Lisboa, n.º 8252, 14.11.1945, pág. 7. 
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foram considerados ilibados pelo facto daquelas despesas terem sido dadas como 

autorizadas. Foi pedida a revisão do processo e os juízes do Tribunal de Contas acordaram 

em conceder a revisão pedida e, consequentemente, a anulação da condenação.  

“O governo resolveu afastar do serviço efetivo por motivos de ordem pública 

alguns oficiais e professores”167. Nesta notícia é mencionada a nota enviada à imprensa 

por parte do governo que garantiu já há algum tempo ter conhecimento de atividades ditas 

revolucionárias em que estavam envolvidos alguns conspiradores oficiais. É sabido que 

a última guerra despertou aos fomentadores de desordem algumas esperanças pelo que 

levou a sua atuação a atingir certo nível de intensidade. Paralelamente a estas tentativas 

revolucionárias surgiram inúmeros processos de desordem em Lisboa e noutros pontos 

do país: greve, fomento da agitação nos meios académicos e reuniões de protesto contra 

medidas policiais. Soube-se, porém, que professores dos vários graus de ensino fizeram 

parte dessa agitação. Como medidas de penalização, aplicou-se o afastamento do serviço 

aos militares que faltaram aos seus deveres de lealdade para com as instituições e 

procedeu-se igualmente ao afastamento de funções públicas dos indivíduos que se tinham 

regido por esta prática e que deram provas irrefutáveis da sua oposição na medida em que 

“o Governo não hesitará em impor a saída do País ou a residência em alguma das partes 

do território nacional aos agitadores reincidentes, ainda quando estes não estejam sujeitos 

a fixação de residência por determinação judicial”168.  

 

2.12. Analfabetismo/Alfabetização 
 

A questão do analfabetismo e/ou alfabetização surge várias vezes ao longo da 

categoria. Neste artigo de opinião169, é abordada a questão do analfabetismo no país com 

o autor a afirmar, em primeiro lugar, que Portugal sofre de dois tipos: o analfabetismo do 

povo e o analfabetismo das chamadas classes cultas. Em relação ao primeiro, há aqueles 

que não tinham vergonha em ostentá-lo. Em relação ao segundo podemos mencionar 

pessoas instruídas. O autor critica de forma satírica que aqueles que se julgavam de altos 

 
167 Diário de Lisboa, n.º 8817, 15.06.1947, pág. 1. 
168 Idem, pág. 2. 
169 Diário de Lisboa, n.º 7942, 04.01.1945, pág. 1. 
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e supremos valores da sociedade, e que não deviam fugir às responsabilidades que isso 

acarretava. Era necessário que estudassem tudo quanto pudesse representar o prestígio e 

a glória do espírito nacional. Para exemplificar, referiu o caso de uma senhora 

aparentemente instruída que desconhecia uma obra portuguesa de grande prestígio e que 

isso não o surpreendeu. 

Sobre a temática do analfabetismo, não havia dúvidas de que este se encontrava 

numa fase já descendente. No decurso dos últimos vinte anos, apresentavam-se as 

seguintes diferenças: entre os 10 e os 14 anos - 59,6%; entre os 15 e os 19 anos - 23,9%; 

entre os 20 e os 24 anos - 21%. A diferença é tanto ou menos sensível quanto mais 

avançada é a idade170. Os indivíduos que em 1940 tinham entre 20 e 24 anos, havendo 

nascido entre 1916 e 1920, contavam em 1926 o mínimo de 6 e o máximo de 10 anos de 

idade. O analfabetismo não se extinguia com simples palavras, era preciso que houvesse 

escolas, que as escolas tivessem professores e que os pais estivessem em condições, 

psicológicas ou materiais, de mandarem os seus filhos à escola, o que, por sua vez, levava 

a outros problemas. Estes assentavam na formação do professorado, nos recursos 

orçamentais necessários à sua sustentação e nos meios diretos ou indiretos de compelir 

os pais a mandarem instruir os filhos. Ainda assim, se em 1926 havia 6657 escolas 

primárias com 4000 professores e 316.888 alunos, em 1946 havia 11.500 escolas com 

14.000 professores e 600.000 alunos. Era importante acrescentar que se encontrava em 

execução o Plano dos Centenários que dará, até 1951, mais 12.500 salas de aula, 

repartidas por 7180 edifícios escolares, tanto a construir no continente como nas ilhas 

adjacentes. Se passarmos ao ensino secundário, encontrar-se-iam os seguintes números: 

em 1926, 45 liceus com 836 professores e 12.604 alunos; em 1946, 83 liceus com 1090 

professores e 25.500 alunos. No mesmo ano de 1926, contava-se com 95 

estabelecimentos de ensino particular (secundário) com 1500 alunos. Em 1946, o número 

destes estabelecimentos subia para 280, elevando-se o dos respetivos alunos a 20.000. 

Nos quatro institutos do ensino superior técnico (Escola Superior de Medicina 

Veterinária, Instituto Superior de Agronomia, Instituto Superior Técnico e Instituto 

Superior de Ciências Económicas e Financeiras) matricularam-se em 1926, 809 alunos; 

 
170 Diário da Manhã, 15.10.1946, pág. 3. 
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em 1946, 2000 alunos. No que respeita ao ensino superior, verifica-se que nas três 

universidades do país se matricularam 4117 alunos em 1926 e 7000 alunos no ano de 

1946. No que respeita aos domínios da alta cultura, a Junta de Educação Nacional criada 

em 1928, transformou-se em 1936 em Instituto para a Alta Cultura. Assim, questiona-se 

o seguinte: que serviços prestaram estes dois organismos à cultura nacional? A resposta 

é: 529 bolsas de estudo no estrangeiro entre 1928 e 1942, com as quais se gastou 9051 

contos; 496 bolsas de estudo no país entre 1929 e 1942, no valor de 2797 contos. Com 

representações em congressos e missões de estudo despenderam-se, de 1936 a 1942, 767 

contos. Atribuíram-se 125 bolsas de estudo, subsídios a publicações e excursões de Arte, 

entre 1931 e 1942, na importância de 2100 contos. Aos centros de estudo foram dados 

268 subsídios e 176 a publicações, entre o ano de 1928 e 1942, com o total de 3395 contos. 

A colaboração com a Fundação Rockefeller (bolsas e subsídios), de 1936 a 1942, valeu 

423 contos. Relativamente ao inventário da bibliografia científica existente em Portugal 

(1937-1942), 373 contos. Por último, em serviços de trocas académicas entre 1936 e 1942, 

475 contos. Com estes números não se poderia dizer que a Revolução Nacional não 

procurou, efetivamente, extinguir o analfabetismo e levantar o nível cultural da Nação. 

Os números não satisfizeram plenamente, mas era preciso ter em conta que extinguir o 

analfabetismo não era tudo para quem aspirava à grandeza e à perdurabilidade da sua 

Pátria. Para além da instrução, estava a cultura - a cultura nacional.  

Num artigo de opinião171 sobre as estatísticas da educação referente ao ano letivo 

de 1945/1946, foi possível verificar que todos os portugueses apologistas do progresso, 

não ficaram insensíveis aos números revelados. Não se pode considerar despropositado o 

facto de esperar daquelas pessoas que têm vindo a público com proclamações de certo 

modo demagógicas sobre o analfabetismo, sobre o atraso da educação pública nos seus 

diversos ramos, se pronunciarem, agora, sobre os números que lhes são fornecidos e 

reconhecerem que a obra realizada nos últimos dez anos representara uma conquista no 

caminho da educação do povo português. Perante os números então publicados, já não 

havia lugar para especulações. A taxa de analfabetismo em Portugal tem vindo a diminuir 

de década para década. Em 1911, a taxa rondava os 70,3%; em 1920, os 66,2%; em 1930, 

 
171 Diário da Manhã, n.º 5947, 29.11.1947, pág. 3. 
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os 61,8% e, em 1940, os 49%. Era preciso ter em conta que a população aumentou e 

foram multiplicados os esforços para proporcionar escolas e professores a uma maior 

massa populacional. Desta forma, encontra-se motivos para assinalar um grande passo 

em matéria de educação. Para que os números registados nas estatísticas da educação 

mencionados acima, assumam toda a dignificação e correta compreensão, tornou-se 

necessário acrescentar alguns dados elucidativos e complementares, indicativos da 

eficiência com que foi atacado o mais grave problema nacional. Sem a instauração da 

ordem pública e sem a garantia da estabilidade financeira não teria sido possível resolver 

o problema do analfabetismo e de tantos outros que afligiam o país. No ano de 1940, em 

que se registou uma taxa de 49%, é possível verificar que decorridos sete anos, houve 

ainda uma baixa, correspondente aos meios que foram empregues no combate ao 

iletrismo. Claro está que o aumento de escolas e o número de professores tornaram 

possível a obtenção do resultado substancial que as estatísticas registam. A possibilidade 

de dotar a construção de escolas com verbas importantes e de orçamentar quantias para 

pagamentos de vencimentos de professores trouxe como consequência o aumento da 

população escolar. Era possível assim compreender o significado da enorme redução da 

percentagem de iletrados, de como ela foi conseguida, e como ela resulta de uma ação 

intensa do Estado e dos organismos responsáveis pela educação do povo.  

De acordo com o Plano dos Centenários construíram-se até agora, para 103 mil 

crianças, 1.318 escolas. A notícia informou que dentro de 10 anos seriam edificadas mais 

5.850 escolas para o combate definitivo do analfabetismo. Em 20 anos foram edificados 

14 liceus para perto de 15 mil alunos. Através dos números referidos com o Plano dos 

Centenários, não se podia dizer que não se combatia o analfabetismo em Portugal. As 

próprias estatísticas deram conta da sua diminuição num ritmo cada vez mais acelerado. 

Os trabalhos escolares do ensino liceal do novo ano letivo começaram a funcionar no 

Continente e Ilhas com a frequência total de 17.013 alunos. Isto era uma das facetas e, 

sem dúvida, a de não menor importância da obra da Revolução Nacional.  

Para combater o analfabetismo foram tomadas medidas como o fornecimento 

gratuito de livros e de material escolar de modo a atender as exigências a alunos que 

viviam em condições precárias. Com esta notícia, era possível afirmar que esta medida 
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teria um grande alcance no acesso ao ensino e as estatísticas vinham mostrando que o 

analfabetismo tem descido particularmente nos meios rurais. A construção de escolas 

primárias conseguiu fazer com que houvesse mais afluência das crianças e se apetrechasse 

a escola dos meios necessários para fazer face às necessidades. 

 

2.13. Ensino Artístico 
 

O artigo sobre o ensino das Belas Artes começa com a seguinte frase: “Não é fácil 

tratar o problema do ensino artístico em Portugal”172. A arte é uma longa paciência na 

qual se impõe aproveitar, esclarecer e atrair as vocações, nasçam elas no meio do povo 

ou destaquem-se nos cursos de ensino. O tempo que perdia um aluno para chegar à Escola 

de Belas Artes era bastante e queria parecer grave erro pretender que a Escola de Belas 

Artes fosse um curso superior. Desta forma, era necessário que se impusesse a escola-

mater com o principal objetivo de fazer pintores e escultores e, sobretudo, onde os alunos 

pudessem aprender. O contrário era complicar e agravar o problema. Há muito que se 

impunha uma reforma no ensino de modo a torná-lo mais prático e eficiente. Nesta 

reforma, a arquitetura devia separar-se da Escola de Belas Artes, constituindo um 

estabelecimento à parte. Por outro lado, havia quem defendesse a sua integração no 

Instituto Superior Técnico. Nessa futura escola, o arquiteto teria além das cadeiras 

ministradas nas Belas Artes, cursos livres de estudos olisiponenses e artes decorativas. 

Dessa forma, aliviaria a tarefa da Escola de Belas Artes e ajudaria a definir melhor os 

seus objetivos no ensino da pintura e da escultura. Considerava-se que o desenvolvimento 

que tem tido a edificação em Portugal é de tal ordem que essa ideia surgiu como uma 

implacável necessidade.  

O ensino das Belas Artes continua em destaque no Diário de Lisboa com uma 

notícia173 sobre os alunos da Escola de Artes António Arroio. Os cuidados que havia na 

preparação dos artistas para a vida já não eram os mesmos e, como já foi referido em 

artigos anteriores, procurou-se criar as maiores dificuldades ao progresso dos alunos na 

Escola de Belas Artes de Lisboa. A admissão às escolas de Belas Artes de Lisboa e Porto 

 
172 Diário de Lisboa, n.º 8869, 06.08.1947, pág. 6. 
173 Diário de Lisboa, n.º 8873, 10.08.1947, pág. 4. 
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requeria o seguinte: exame de aptidão para os candidatos à matrícula que tivessem o 

segundo ciclo dos liceus, ou com a matrícula livre para os candidatos que possuíssem o 

curso de habilitação às Escolas de Belas Artes. Os critérios que presidiam nas duas escolas 

quanto aos alunos possuidores deste curso eram distintos, o que provocava o êxodo anual 

de alunos de Lisboa para o Porto, onde faziam, em geral, boa figura, o que não se 

conseguia em Lisboa. Os alunos da Escola de Artes António Arroio saíam mal preparados 

e deste problema podia retirar-se duas ilações: ou a escola não prestava por não possuir 

um corpo docente devidamente competente para o ensino ou a Escola de Belas Artes do 

Porto não se preocupava com o ensino. Com isto, não eram só os alunos que ficavam 

prejudicados, vendo os anos a passarem sem a recompensa pelo seu esforço, mas também 

os pais que desembolsavam o seu dinheiro.  

O autor Falcão Trigoso que seguiu com atenção as considerações relativas ao 

ensino artístico concordou com as mesmas por considerar serem justas e corretas. No seu 

artigo de opinião, afirmou que a preparação e habilitação às Belas Artes deveria adquirir-

se nos cursos especializados, convenientemente remodelados e atualizados, onde 

prevalecesse o compreensivo ambiente espiritual adequado. Sem esse ambiente não se 

criariam artistas. “Os alunos com o 6.º ano liceal, que lhes permitem concorrerem ao 

exame de admissão às Belas Artes, não trazem o sentido, a preparação espiritual e estética 

necessária aos futuros artistas plásticos”174. Assim, era importante que os programas 

pudessem contribuir para beneficamente modificar o problema do ensino que era visível, 

grave e geral. O próximo artigo175 sobre esta temática relatou a necessidade de uma 

renovação do ambiente e marcar ao ensino ministrado na escola de Lisboa, diretrizes mais 

práticas e eficientes. Ganhou cada vez mais importância a ideia de separar a disciplina de 

arquitetura das cadeiras de pintura e escultura. Continuava presente a sugestão da criação 

de uma Escola de Arquitetura porque era cada vez mais urgente visto que as instalações 

da Escola de Belas Artes de Lisboa eram estreitas e, na sua maior parte, situadas nos 

subterrâneos do convento de S. Francisco. Respondendo à questão acima enunciada, no 

curso superior de pintura havia apenas dois alunos devido às dificuldades que os alunos 

 
174 Diário de Lisboa, n.º 8891, 28.08.1947, pág. 4. 
175 Idem, pág. 4. 
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encontravam na escola e às reprovações que se registavam em virtude da sobrecarga de 

matérias. Os cursos livres como o da Sociedade de Belas Artes, as lecionações 

particulares e as exposições por agrupamentos provavam que a escola precisava de ser 

renovada. 

O periódico recebeu uma carta dirigida por um pai176 que tratava a situação do seu 

filho, estudante na Escola de Belas Artes em Lisboa. Nesta carta é dito que não são só 

apenas os problemas que existiam os que foram referidos anteriormente. No que toca à 

admissão do aluno à escola, este não era tratado de igual maneira no referido 

estabelecimento. Os alunos oriundos da Escola de Artes António Arroio nunca 

conseguiam obter média em desenho arquitetónico, completando o curso em todas as 

outras disciplinas, sem que nesta conseguissem passar do 1.º ano. E com isto, colocaram-

se duas questões: porque havia esta diferença de tratamento? Na escola António Arroio 

não se ensinava bem? Parecia que os bons alunos de uma escola eram maus na outra. 

Resolver este problema evitaria a alguns pais enviar os seus filhos para o Porto para 

completarem os seus cursos. 

Os vários tipos de ensino inserem-se nesta categoria e o ensino musical não é 

exceção. O periódico apresenta uma notícia177 da abertura de cursos públicos de técnica 

musical orientados pelo conceituado artista, Joaquim Silva Pereira. Estes cursos são 

livres, gratuitos e tem como instrumento principal o violino. Numa breve declaração, diz-

nos que a ideia surgiu do facto de que em cidades como Londres e Paris serem praticados 

este tipo de cursos e sendo de livre acesso, o público poderia adquirir certos 

conhecimentos que lhe permitisse julgar o artista com uma cultura diferente.   

 

2.14. Educação e ideologia 
 

Segue-se uma nova temática que tem a ver com a relação entre educação e 

ideologia com a notícia de que “todos os vestígios da educação nazi serão eliminados”178. 

São mencionados os esforços do sistema educativo alemão para eliminar os vestígios do 

 
176 Diário de Lisboa, n.º 8894, 31.08.1947, pág. 4. 
177 Diário de Lisboa, n.º 8122, 06.07.1945, pág. 6. 
178 Diário de Lisboa, n.º 7945, 07.01.1945, pág. 4. 
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nacional-socialismo bem como acabar com o ensino militarizado, incluindo o 

afastamento de professores. Todas as instituições de educação seriam fechadas até que o 

programa de eliminação fosse concluído.  

Abordando novamente a temática da educação e ideologia, apresenta-se um artigo 

de opinião179 de João de Barros sobre a educação do pós-guerra. Indicou como bastante 

importante o apêndice do livro A Educação para o Após-Guerra do educador brasileiro 

Carneiro Leão e que foi enviado aos estudantes e mestres de todo o continente americano. 

Este documento possuiu tanto de atual e as ideias escritas aplicaram-se também a países 

não americanos. Ideias essas como o desprezo da hegemonia e do ódio para trabalhar 

numa espécie de sociedade das nações onde se ensine o valor da concórdia, da paz e dos 

princípios e normas da humanidade e da justiça. 

No que se refere à relação entre educação e ideologia, a notícia180 que se segue 

relata o discurso do subsecretário das Corporações e Previdência Social às finalistas do 

curso de professoras de instrução primária que, por iniciativa do Ministério da Educação, 

e dentro do programa estabelecido pela Mocidade Portuguesa Feminina, se encontravam 

instaladas no Colégio do Sagrado Coração de Maria. O discurso incidiu sobre as Casas 

do Povo. Abordou as razões que determinaram a sua criação e definiu o trabalhador rural, 

o trabalhador agrícola e o proprietário, como as três entidades que completam a vida da 

província. Informou-as de que quando fossem ocupar o seu lugar de professoras, iriam 

ouvir dizer bem e mal das Casas de Povo. Era preciso notar que estas casas eram uma 

criação portuguesa que lentamente seria aperfeiçoada. Além disto, determinou os 

objetivos das Casas de Povo que se centravam na cooperação social, representação dos 

trabalhadores, previdência e assistência social, educação e fomento social. 

Sobre educação/ideologia, o periódico informou que as escolas na Alemanha 

iriam reabrir com os livros do ensino que seriam adotados antes da implantação do regime 

nazi. Os livros seriam editados em Nova Iorque e enviados para o Quartel Aliado em 

França.  

 
179 Diário de Lisboa, n.º 8000, 05.03.1945, pág. 1. 
180 Diário de Lisboa, n.º 8897, 03.09.1947, pág. 7. 
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O Jornal do Fundão apresenta uma notícia181 onde se informou da realização da 

Semana das Colónias em todas as escolas e postos escolares do distrito e que tinha como 

principal objetivo abordar a grande Colónia de Angola. Pretendeu-se exaltar as figuras da 

epopeia portuguesa, a divulgação do valor do Império Colonial e o que ele representava 

para Portugal fazendo ressaltar a necessidade de que era necessário colonizar e valorizar 

as suas riquezas. As atividades seriam feitas através de lições, sessões culturais, palestras 

e conferências.  

A Semana das Colónias veio intensificar a propaganda em favor das províncias 

do Ultramar. No seguinte artigo de opinião182, verificou-se que o progresso das Colónias 

e os assuntos coloniais mereciam os esforços e chamado a atenção do governo. Esta 

campanha tinha o intuito de divulgar e esclarecer ao público da Metrópole os assuntos 

que se ligavam aos interesses de além-mar. O meio mais adequado a esse trabalho de 

vulgarização era a mocidade universitária. Aqueles que no futuro, nos diversos campos 

de atividade política e intelectual, técnica e social, dirigiriam os destinos do país, deviam 

formar uma opinião exata sobre o estado atual das Províncias Ultramarinas. Deviam 

manifestar pelo Ultramar o interesse que se manifesta pela Metrópole. Só assim poderiam 

os estudantes dizer que enquadravam a sua formação no âmbito dos problemas nacionais 

sendo que “a iniciativa, pela transcendência do seu significado nacional, imediatamente 

se impõe a todos os espíritos clarividentes, que têm a consciência perfeita de que Portugal 

deve a sua maior glória ao seu próprio destino de nação colonizadora”183. Nem todos os 

estabelecimentos universitários possuíam cadeiras de estudos coloniais e não se exigia tal 

disposição. Importava, sobretudo, não esquecer a fisionomia de Portugal nos seus 

múltiplos aspetos. 

 

2.15. Ensino religioso 
 

No que refere ao ensino religioso, o periódico apresenta uma notícia de que este 

tipo de ensino nas escolas de Berlim foi suspenso. O chefe da Repartição Cultural do 

 
181 Jornal do Fundão, n.º 116, 25.04.1948, pág. 2. 
182 Diário da Manhã, n.º 6090, 26.04.1948, pág. 3. 
183 Idem, pág. 3. 
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Município afirmou que esta medida não representava qualquer hostilidade para com a 

igreja, mas verificou-se ser necessário assegurar a uniformidade da educação democrática 

do sistema unificado das escolas alemãs. “A questão do ensino religioso nas escolas é 

ativamente defendida pela União Democrática Cristã. Mas os outros três partidos 

antifascistas legalmente organizados em Berlim e na zona soviética - os comunistas, os 

socialistas e os liberais - manifestaram-se todos contra o ensino religioso”184. Contudo, 

era permitido o ensino para as crianças cujos pais assim desejassem.  

Noticia-se a publicação na íntegra da recente Carta Encíclica de S.S. Pio XII sobre 

os problemas da infância contemporânea. Começa por dizer que no meio de tantas 

amarguras que a guerra trouxe consigo, nenhuma devia pesar quanto as crianças. Cerca 

de um milhão eram carecidas do que é mais indispensável na vida, com frio, fome e 

doença, enquanto outras se viram totalmente sem amparo, vestuário, abrigo e carinho que 

era essencial em tenra idade. Manifestou gratidão a todos aqueles que foram generosos e 

permitiram valer às necessidades da infância e da vida. Sabe-se que não foram poucas as 

pessoas, quer em particular, quer formando sociedade com outros, que empreenderam 

algumas iniciativas e trabalharam com todo o empenho para as colocar em prática. 

Contudo, nem todos esses auxílios e cuidados puderam comparar-se com a imensidão dos 

males que tinham em vista remediar. Em todas as dioceses, por meio dos delegados e 

colaboradores, foi necessário apelar ao povo de tão urgente necessidade de modo a aderir 

às iniciativas de ajuda às crianças abandonadas e necessitadas. Tratava-se de uma obra 

que incumbia a todos os cidadãos. Era preciso considerar que estas crianças eram o 

alicerce dos novos tempos e era importante fazê-las crescer sãs de alma e de corpo para 

que no futuro não se deparasse com uma geração de vícios. Convinha observar que a 

Igreja tivesse uma atenção especial para com as crianças e as considerou ao seu cuidado 

e à sua caridade. Era necessário guiar os mais pequenos pelo caminho certo para que 

vivessem segundo os bons costumes, elevando-os, àquela condição de vida capaz de 

satisfazer as crescentes necessidades de alma e de corpo. Todas estas iniciativas 

contribuiriam para o aumento da religião e da virtude cristã e para o bem-estar da 

sociedade humana.  

 
184 Diário de Lisboa, n.º 8264, 26.11.1945, pág. 9. 
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2.16. Exames 
 

O seguinte artigo de opinião relaciona-se com a temática dos exames de memória 

e o regime de ensino intuitivo. Numa altura de época de exames, considerava-se 

fundamental fazer algumas considerações a respeito destes dois assuntos. Os exames e o 

ensino decorriam ainda num regime de rotina. A preparação do professorado exigia 

cuidados que ficassem longe das tendências antigas. Era necessário que se desse uma 

articulação ao ensino a partir das Escolas do Magistério Primário, onde se preparassem 

professores dentro do conceito clássico do apelo à memória, onde “simplesmente, os 

exames funcionam em regime arcaico, exige-se a citação papagueada de listas e mais 

listas de nomes”185. A utilização do ensino intuitivo era, cada vez mais, indispensável. Só 

assim era possível formar mentalidades e evitar que as crianças terminassem o ensino 

primário sem sequer saber ler nem escrever.  

Sempre que acaba um ano letivo, inicia-se a época de exames. Neste editorial186, 

importa referir os exames dos mais jovens na medida em que eles são a nova geração. 

Tudo na infância e na adolescência era fundamental: as perguntas que se faziam e as 

respostas que se exigiam dos alunos, por isso, cumpria aos educadores de todos os graus 

de ensino promoverem boas práticas. Para além disto, as modificações feitas na 

organização dos exames liceais foram um passo importante e as provas de exame 

ofereceriam um quadro elucidativo sobre estas questões. 

Na altura de época de exames, o Diário de Lisboa recebeu imensas cartas sobre a 

questão dos exames liceais, com queixas e protestos contra o seu resultado. Neste 

editorial187, afirmava-se ser importante não esquecer que a instrução tinha dois fins 

principais: formar o espírito e fornecer-lhe as noções de que carece para pensar e viver. 

O essencial não era acumular conhecimentos, mas interpretá-los de forma conveniente. 

Para tal, era necessário que os programas fossem atualizados para os colocar em harmonia 

com as necessidades da vida. Além disto, informava-se a nomeação de diretor-geral da 

instrução secundária pelo Ministro da Educação Nacional, José Manuel da Costa. O 

ministro considerava o liceu de grande importância na formação da mocidade e na 

 
185 Diário de Lisboa, n.º 9221, 30.07.1948, pág. 6. 
186 Diário de Lisboa, n.º 8097, 11.06.1945, pág. 1. 
187 Diário de Lisboa, n.º 8487, 13.07.1946, pág. 1. 



 

112 

renovação dos hábitos mentais. Um bom diretor-geral afirmava-se, principalmente, pelo 

evitar do desleixo nos serviços a seu cargo. Devia fazer perceber a todos os responsáveis 

que instruir e educar impunha deveres rigorosos. Desta forma, o Ministro da Educação 

Nacional anunciou que tinha um plano de reformas destinado a suprimir excessos e 

preencher lacunas. 

 

2.17. Ensino do Latim 
 

O ensino do Latim começa a aparecer no periódico com diversos debates a 

propósito de recentes declarações do Ministro da Educação Nacional e pelo facto dos 

autores dos artigos sobre esta questão considerarem o Latim uma disciplina importante e 

indispensável no sistema educativo. E a questão que colocam é: o ensino do Latim devia 

manter-se nos liceus? Numa breve entrevista com o professor Júlio Martins do Colégio 

Militar, este respondeu à questão dizendo que sim, mas no curso geral, como preparação 

básica. O professor acrescentou que o problema girava em torno de uma disputa entre as 

duas conceções do ensino secundário. Para uns, tal ensino deve ter um caráter formativo 

e cultural (escola clássica, humanística), para outros, um caráter prático e utilitário (escola 

moderna, experimental). O ideal era uma solução intermédia, resultante da compreensão 

mútua dos que defendiam cada uma das conceções. No curso liceal, não se podia falar de 

ensino clássico ou humanístico porque ele não existia. Sobre esta questão também, mas 

no que dizia respeito ao exame final, os que o realizavam ao fim de três anos, pouco se 

mostravam aptos a traduzir corretamente um texto ou a aplicar os conhecimentos 

adquiridos. Os alunos sentiam que não tiravam proveito do que aprendiam. O professor 

Júlio Martins considerava que se devia manter o ensino do Latim porque havia 

conhecimentos básicos imprescindíveis de alto valor formal. O ensino do Latim tinha 

como principais objetivos o desenvolvimento mental dos alunos, o conhecimento 

elementar da civilização e língua latina. Acrescia também a necessidade de simplificar os 

programas, tornar o ensino mais atraente, “evitando superfluidades e atitudes mais ou 

menos eruditas que compliquem o que pode e deve ser simples”188. 

 
188 Diário de Lisboa, n.º 8882, 19.08.1947, pág. 5. 
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Nicolau Firmino é um dos autores que aborda a questão do Latim e garantiu que 

negar o seu valor seria negar o nosso passado histórico e o valor dos nossos clássicos e 

mestres que deixariam as suas obras repletas de frases e citações latinas. No seu artigo de 

opinião189, afirmou que adquirir conhecimentos ainda que rudimentares eram úteis para a 

cultura geral. A língua devia ser, essencialmente, ministrada com maior agrado e 

tolerância para os alunos, ensinados a declinar e conjugar através de passos simples e 

interessantes porque o latim não era incompatível com a diversão.  

Na temática relacionada com o Latim, o autor no seu artigo de opinião afirmou 

que era preciso que houvesse compreensão sobre o ensino da língua. Era igualmente 

importante que se compreendesse que além de sermos latinos, todo o passado literário e 

artístico bem como a cultura europeia tinha raízes mais vigorosas em Roma e, por 

intermédio, na Grécia. Eliminando o estudo do Latim, jamais se chegaria ao perfeito 

conhecimento da língua portuguesa no que respeita à fonética, morfologia, semântica e 

sintaxe. Só quem não estudasse Latim não sabia o quanto exigia, desde o simples processo 

da análise da frase à sua interpretação. Tudo significa mexer com o raciocínio e por todas 

estas razões, era impensável que se eliminasse o estudo do Latim nos liceus pois até “ao 

século XVIII, quase todos os trabalhos de filosofia se escreviam em latim, - a língua 

internacional de cultura superior, assim considerada”190. 

 

2.18. Ensino e ideologia colonial 
 

No que se refere à relação entre ensino e ideologia colonial, há a referência à 

publicação de um decreto191 que reorganizava a Escola Superior Colonial. Reconheceu-

se a necessidade de uma reforma que separasse da escola dois cursos com missões 

diferentes: um dirigido a preparar o futuro funcionário da administração civil e o outro 

destinado a proporcionar o conhecimento dos principais problemas relacionados com as 

colónias e a habilitar funcionários já experientes para o acesso aos postos superiores. O 

decreto criava também um instituto de línguas africanas e orientais. A escola teria 

 
189 Diário de Lisboa, n.º 8887, 24.08.1947, pág. 7. 
190 Diário da Manhã, n.º 5832, 05.08.1947, pág. 3. 
191 Diário de Lisboa, n.º 8567, 01.10.1946, pág. 2. 
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autonomia pedagógica e administrativa nos mesmos termos que as faculdades e institutos 

superiores e os vencimentos dos professores eram estabelecidos pela lei. O quadro 

docente privativo da Escola Superior Colonial era constituído por 10 professores 

ordinários, 5 professores auxiliares e 5 chefes de trabalhos práticos. O recrutamento de 

professores ordinários (efetivos) e auxiliares poderia ser feito por concurso ou por 

convite. A frequência das aulas era obrigatória para os alunos ordinários (regulares) e 

livre para os alunos voluntários do curso de administração colonial. 

De seguida, apresenta-se um artigo192 onde se mencionou a reforma de 1936 que 

trouxe princípios de uma doutrina sã, mas onde os programas foram mal estabelecidos. 

Esta reforma tinha objetivos claros de remover os inconvenientes até então reconhecidos. 

Pensou-se que não se realizou uma interpretação clara das doutrinas em dois aspetos: o 

que remodelou o sistema de ensino e o que estabeleceu os programas. Nestas condições, 

não era possível encontrar uma adaptação clara entre professores e alunos ao plano 

anteriormente referido. Recentemente fora aprovado um decreto-lei na alteração ao 

sistema de exames. Afirmou-se que alterar um regime de exames com o objetivo de 

melhorar o ensino, sem qualquer modificação na própria escola desse mesmo ensino, 

equivalia a combater um mal nos seus efeitos, deixando intactas as causas que o 

determinaram. Às ciências de observação e experimentação devia dar-se uma feição 

prática de modo a que os alunos pudessem experimentar e comparar ao invés de decorar 

páginas. A questão principal era: menos livro, mais laboratório. Assim defendia-se os 

seguintes três pontos: ligeireza dos programas com a eliminação de conteúdos sem 

relevância, distribuição das matérias conforme o desenvolvimento somático e psíquico 

dos alunos, e por último, uma mais justa conjugação da teoria com a prática. No entanto, 

a ligeireza dos programas significava a omissão do que se considerava acessório e o 

estabelecimento de programas que estimulassem a atividade dos alunos. Os liceus deviam 

ser centros de verdadeira educação porque a eles cabia criar hábitos de pensamento e 

raciocínio. A corporação docente liceal devia saber quais são os seus deveres, elevar o 

plano de ensino com o plano da educação da mocidade portuguesa. Como último 

pensamento, o autor acrescentou ainda a vontade de que todos deveriam caminhar para 

 
192 Diário da Manhã, n.º 4961, 27.02.1945, pág. 1. 
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uma posição em que o professor de qualquer grau ou ramo de ensino exercesse apenas a 

sua função docente sem a necessidade de sujeição a outras atividades. “Com efeito o que 

é fundamental é o estabelecimento de métodos adequados à formação do espírito dos 

alunos, de métodos criadores da atitude que eles deverão manter perante o objeto do seu 

trabalho mental”193. 

 

2.19. Ensino no Estrangeiro 
 

Seguem-se duas notícias194 relacionadas com o ensino na Alemanha e na 

Checoslováquia. Na Alemanha, apresentou-se um assunto importante que envolve os 

planos de reeducação da juventude alemã, nomeadamente, a disciplina de História. Para 

reorganizá-la, o mais difícil seria encontrar professores competentes para este exercício 

visto que muitos ainda se encontravam influenciados pelas tradições do ambiente em que 

viveram. Cerca de 10% destes professores eram pessoas que nunca ensinaram porque a 

dada altura foram recrutados entre os trabalhadores de ideias desempoeiradas. Nenhum 

dos 2500 professores considerados aceitáveis, atualmente no desempenho das suas 

funções de magistério, foi nazi, mas não eram, na sua totalidade, antinazis. Para tal, teriam 

de frequentar escolas de preparação do magistério, reaprendendo vários assuntos vitais 

como a história da nação alemã. No que diz respeito à Checoslováquia195, o presidente 

assinou um decreto que encerrava a Universidade alemã de Praga pelo facto dos cidadãos 

se terem revoltado e considerarem aquela instituição hostil à nação checoslovaca. Outro 

decreto mandou também encerrar os institutos técnicos alemães. No que toca ao 

preâmbulo dos decretos, estes recordaram a data em que as universidades checas foram 

encerradas pelos alemães e muitos professores e estudantes presos e assassinados. 

A entrevista a Jay Castillo, adido da imprensa à embaixada dos EUA, abordou o 

funcionamento do ensino nas escolas americanas onde “nunca se perde de vista o sentido 

prático da vida”. A população dos Estados Unidos da América rondava os 140 milhões 

de habitantes e estava constantemente a progredir no que respeitava a matérias de 

 
193 Idem, pág. 4. 
194 Diário de Lisboa, n.º 8131, 15.07.1945, pág. 1. 
195 Diário de Lisboa, n.º 8226, 19.10.1945, pág. 1. 
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educação escolar e instrução. O ensino no país era obrigatório e como nos conta Jay 

Castillo: “todos têm de frequentar a escola. E, mesmo nos casos em que aparecem 

vocações acentuadas para qualquer ramo de arte [...], não podem nunca esquivar-se [...] 

até chegarem a possuir a instrução indispensável à formação do seu intelecto”196. 

Relativamente à sua divisão, ela era feita da segunda maneira: a educação pré-escolar 

para as crianças desde os dois e três anos e o ensino elementar com duração de 8 anos 

(que apresentava já alguns exames). Seguia-se o ensino secundário com 4 anos e, por 

último, a universidade. Além disto, existia outra espécie de escolas para trabalhadores e 

operários. Logo desde o início a rapariga ou o rapaz ia adaptando-se à parte prática da 

vida. Questionado sobre a junção dos sexos, o entrevistado respondeu que há o propósito 

de incutir nas raparigas e nos rapazes o espírito de camaradagem, o espírito desportivo e 

o de estima mútua. Os EUA eram classificados como um dos países em que a superior 

orientação do ensino se aliava à noção das duas realidades com que todos os indivíduos 

tivessem de enfrentar depois nas suas profissões. 

O professor Edmond Dumazet, diretor da Escola Francesa em Lisboa, cedeu uma 

entrevista sobre o ensino em França depois da guerra que tinha como objetivo uma 

valorização mais completa da criança. Com o pós-guerra, o ensino na França passou por 

uma grande modificação e implementou-se uma reforma no ensino com objetivo de a 

criança conseguir formar-se capazmente. Para tal, havia que atender ao espaço, ao tempo 

e aos locais convenientes. Procedeu-se à seleção rigorosa dos mestres com as melhores 

qualidades morais e com conhecimentos nas grandes correntes modernas. Os primeiros 

estudos eram obrigatórios e quem não respeitasse podia incorrer em graves penalidades. 

O ensino técnico desempenhava um papel importante e a boa formação profissional era 

essencial. Existia em todas as escolas um princípio educativo fundamental: o 

desenvolvimento do espírito de solidariedade e de camaradagem. O professor concluiu 

afirmando que o desenvolvimento destas qualidades interessava não só ao futuro do país 

como também ao futuro em geral pois “sobre a educação do povo repousam os destinos 

de cada país”197.  

 
196 Diário de Lisboa, n.º 8593, 28.10.1946, pág. 1. 
197 Diário de Lisboa, n.º 8607, 11.11.1946, pág. 11. 
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Um artigo informou a realização da Conferência Mundial da Mocidade em 

Londres no mês de agosto. Era esperado que assistissem cerca de 400 delegados do Brasil 

e de outras repúblicas da América Latina. Relativamente ao ensino no estrangeiro, 

nomeadamente a Inglaterra, o autor fez uma visita a alguns centros industriais de turismo 

e cultura o que permitiu recolher algumas impressões da vida inglesa. Uma observação 

interessante era a participação da mulher nos trabalhos que antes eram executados por 

homens. Estavam nas fábricas, em trabalhos agrícolas, nos serviços auxiliares do Exército 

e nos transportes públicos. Numa das visitas à cidade de Liverpool, verificou-se ainda o 

desenvolvimento do trabalho feminino em algumas oficinas. Vieram de todas as 

profissões, em pouco tempo adaptaram-se e a sua aprendizagem foi rápida. Foi possível 

na visita ouvir as funcionárias a cantar e isto fez com que o rendimento do trabalho 

aumentasse em 27%. Na sua análise, um engenheiro afirma que “em longos anos de 

experiência, lhe têm demonstrado que a mulher trabalha sempre com o mesmo interesse, 

sem se preocupar com quaisquer considerações de ordem material ao passo que o homem 

modifica o seu trabalho consoante as perspetivas de futuro que lhe oferecem”198. A nível 

social, os operários dispunham de barbeiro por preços mínimos, cantinas, correio com 

serviço bancário, assistência médica e outras vantagens que dignificassem o trabalho.  

O Instituto Britânico em Portugal, nomeadamente em Lisboa, comemorou o seu 

décimo aniversário e, como tal, surgiu a oportunidade de relembrar os grandes serviços 

prestados à educação moderna pelos ingleses. A juventude e a infância educada depois 

do aparecimento das escolas de Abbotsholme e Bedales puderam desenvolver-se e 

adestrar-se à melhor conquista do futuro. Assim, o autor considerou de grande 

importância celebrar a amizade luso-inglesa, sob o signo da inteligência e da cultura. 

Recordou, saudando o Instituto Britânico, a influência da moderna pedagogia inglesa que 

trouxe ao mundo e espalhou uma renovadora legislação educativa.  

Nesta categoria também encontramos um artigo sobre educação especial, 

nomeadamente, da assistência às pessoas com deficiência visual. Muitas das pessoas com 

esta incapacidade acabaram por cair na mendicidade por não conseguir ter o seu próprio 

sustento. Face a esta situação, o autor deixou algumas sugestões de modo a resolver o 

 
198 Diário de Lisboa, n.º 8079, 24.05.1945, pág. 1. 
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problema da assistência: fazer o cadastro dos cegos que viviam na cidade de Lisboa, 

conceder um subsídio a todos para viverem uma vida simples e assegurar a sua função de 

pai e mãe para que os filhos encontrassem na sociedade um ambiente normal. Referiu o 

exemplo dos EUA onde existia uma instituição na qual os invisuais encontravam 

ferramentas importantes para uma melhor integração na sociedade. No final deste artigo, 

o autor questionou-se sobre o porquê de não funcionarem escolas para cegos no país pois 

transformar-se-ia num rendimento industrial apreciável uma vez que a aplicação do 

invisual na indústria era das mais lucrativas e de maior eficiência.  

 

2.20. Investigação Científica 
 

Relativamente aos artigos de investigação científica, o estudo que se segue aborda 

a questão da mobilização nacional para o trabalho através da investigação. Para formar 

um amplo quadro de investigadores num curto espaço de tempo e com garantias seguras 

de eficiência sugeriu que se centrasse em duas medidas: envio de jovens qualificados para 

os melhores centros de investigação do estrangeiro e do próprio país e a criação de 

institutos de investigação. O importante estava em assegurar boas condições de trabalho 

à juventude para realizar a sua preparação técnico-científica. Contudo, o país apresentava 

algumas dificuldades no que toca à investigação, carecendo de necessidades em matéria 

de quadros científicos e técnicos. Os atrasos em que Portugal se encontrava e a carência 

de profissionais atingiam grandes proporções. Em continuação da mesma temática, o 

presidente Truman exprimiu a sua opinião dizendo que todos os portugueses precisavam 

de refletir atentamente e tentar combinar os esforços das universidades, da indústria e do 

governo para um futuro melhor. Destacou dois aspetos essenciais que se centravam nos 

benefícios que se colheram durante a guerra e a necessidade de um organismo central que 

pudesse coordenar todas as atividades ligadas à investigação científica. Para melhorar 

estes aspetos era necessário criar um organismo capaz de pôr em marcha todo o plano da 

investigação científica. Ou seja, um instrumento do governo ao serviço do povo. Um dos 

problemas seria a escolha dos componentes desse organismo e, por isso, a equipa que 

dirige um instituto devia ser constituída por um pequeno número de trabalhadores 

científicos, em particular, professores da Universidade que possuíssem uma elevada 
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preparação científica uma vez que era a única forma de poderem fornecer aos seus 

discípulos um ensino atualizado. Portugal tinha de se inspirar na experiência de outros 

países com avanços progressivos e fazer com que as universidades pudessem 

desempenhar um papel ativo dentro do plano de mobilização nacional.  

O Diário de Lisboa fez questão de sublinhar num breve editorial da necessidade 

de se impor a investigação científica, algo a que não se tinha prestado a devida atenção, 

apesar da sua enorme importância para a progressiva modernização do país. A 

investigação tinha de ser estabelecida, assim, de forma urgente. A investigação histórica 

e/ou documental tinha de se aproximar o mais possível do êxito pois esta era o elemento 

indispensável para o desenvolvimento e crescimento do país.  

Na próxima reportagem sobre o Instituto de Alta Cultura, o periódico apresentou 

os gastos do Instituto para a Alta Cultura com a investigação científica: 

• Com 579 bolsas anuais no estrangeiro - 10.101 contos; 

• Com 624 bolsas anuais no País - 3.482 contos; 

• Com a representação em Congressos - 900 contos; 

• Com os centros de estudo - 4.233 contos; 

• Com a inventariação da bibliografia - 538 contos; 

• Em colaboração com a Fundação Rockefeller - 549 contos.  

Foram também apresentados os centros de estudo fundados pelo Instituto para a 

Alta Cultura nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra. Em Lisboa, eram 10 centros de 

estudo e no Porto e Coimbra, 6. Para além das várias áreas de estudo que cada centro 

possui, os três centros de estudo tinham em comum a área da geografia, história e 

matemática.  

 

2.21. Formação Profissional 
 

A formação profissional é a temática que se segue com a notícia da existente falta 

de mão-de-obra nas construções e que levou o Ministro das Obras Públicas a uma 

iniciativa interessante: a criação de escolas de aprendizagem de pedreiros, carpinteiros e 

canteiros, servindo-se das obras do Estado, para nelas instruir os pretendentes àquelas 

profissões. O Comissariado do Desemprego foi chamado a desempenhar o encargo de 
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desenvolver esta ideia. Os operários jovens receberam com agrado a iniciativa sendo que 

já estava a ser instruídos cerca de 52 rapazes nas obras dos liceus de D. João de Castro e 

Gil Vicente em Lisboa bem como nas do Hospital Escolar do Porto. O Ministro das Obras 

Públicas solicitou o apoio do Subsecretário de Estado das Corporações para a sua 

iniciativa que esperava ver desenvolvida em pouco tempo. Aos seus mestres ser-lhes-ia 

dada uma gratificação desde que se verificasse trimestralmente que pelo menos 50% dos 

aprendizes fizeram progressos. 

O artigo de opinião sobre a formação profissional afirmou ser necessário rever os 

estatutos que regiam a Inspeção de Higiene e Segurança do Trabalho, pondo ao alcance 

dos reformadores verbas incondicionais, dignificadoras dos princípios que informavam 

os direitos das gentes e os serviços do Estado. E esses só seriam respeitados se a 

fiscalização pudesse exercer-se e punir os infratores. Era preciso criar mais escolas em 

que se formassem legiões de técnicos conscientes para que a percentagem de desastres 

por motivo de trabalho diminuísse. No que respeita a financiamento, não havia falta. 

Havia era falta de atualização de processos de tratamento, centros de readaptação ao 

trabalho e uma organização deficiente dos serviços hospitalares. 

 

2.22. Educação Cívica 
 

Parte-se agora para a temática da educação cívica com uma entrevista feita a 

António Sérgio (ministro da Instrução na 1ª República e conhecido intelectual) sobre um 

dos problemas administrativos da nação. O entrevistado afirmou que sempre preconizou 

a educação cívica pelo processo da autonomia dos estudantes. Este processo exigia 

iniciativa por parte do aluno e se os métodos usados na aula não eram também uma 

iniciativa, a educação intelectual prejudicava a educação cívica, “cumpre, portanto, 

introduzir métodos de iniciativa - de atividade criadora do estudante - no ensino 

ministrado nas aulas teóricas”199. 

Sobre a temática da educação cívica, foi apresentado um estudo na qual se 

mencionou o Prémio dos Críticos que se destinava a recompensar uma obra já publicada 

 
199 Diário de Lisboa, n.º 8219, 12.10.1945, pág. 7. 
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e que foi atribuído a Romain Gary pela Educação europeia. Era uma obra/romance 

saudada por ser uma revelação. Já tinha sido aclamada anteriormente pelos críticos 

britânicos uma vez que a edição saíra primeiro em língua inglesa e só depois em francês. 

De forma breve, conta-nos a história de alguns rapazes polacos, com um grande sentido 

patriótico, embrenhados numa floresta secreta e implacável: os estudantes, revoltados, 

fazem à sua maneira a sua educação europeia. O romance tinha aspetos de epopeia e um 

estilo que se aparentaria ao romance russo com o realismo comovedor de um conto 

popular. Os críticos quiseram distinguir não apenas o autor, mas uma obra que 

consideraram forte. Ainda sobre a temática da educação cívica, o artigo de opinião de 

Piero Saporiti, referiu o exemplo de Trieste para abordar o problema das crianças nascidas 

em locais de guerra e indicava a greve triestina que teve origem numa questão de ensino 

escolar. O problema europeu não era só político, social e material. Milhões de crianças 

nasceram durante os anos de guerra absorvidas em doutrinas demolidoras, cujo primeiro 

pensamento foi o do terror. A sua educação era vital para o futuro do mundo e, para isso, 

era necessário que as escolas reabrissem e os mestres voltassem às aulas para tentar lançar 

a semente de uma construção de paz, de justiça e de tolerância humana recíproca que 

constituiria um melhor ambiente na política e na sociedade. 

A temática da educação cívica apresenta uma notícia sobre a primeira reunião da 

Organização Mundial de Educadores. Nesta reunião foram abordados os vários 

problemas educativos nos seus verdadeiros termos, propondo uma melhor compreensão 

da tarefa urgente na medida em que muitos problemas ganham em ser simplificados. O 

problema da educação e do seu progresso pertencem a esse número. Era, pois, necessária 

a execução dos princípios, normas e práticas eficientes. Sentimento e consciência eram 

os grandes objetivos de toda a verdadeira educação, diz-nos o secretário-geral. Para os 

atingir e realizar, os educadores da paz estavam de novo em marcha. Assim, era proposto 

que os professores fossem um só nas salas de todo o mundo pois “quem recusará dar a 

sua concordância plena e a sua colaboração entusiástica e decisiva a tão generoso, 

consolador e, em suma, fácil programa de trabalho?”200. 

 
200 Diário de Lisboa, n.º 8964, 10.11.1947, pág. 1.  
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António Sérgio, Ministro da Instrução na 1ª República, concedeu uma entrevista, 

na qual deixou assinalada a sua passagem pelo poder, com uma série de iniciativas que 

marcaram o seu interesse pelos problemas da educação nacional e a sua preparação para 

os resolver. Segundo ele, haveria na futura instrução pública, a educação cívica. 

Recomendaria que se enviassem ao estrangeiro alguns indivíduos para aprenderem 

métodos novos. Logo que regressassem, criar-se-iam escolas experimentais onde depois 

outros candidatos à função docente viessem iniciar-se na aplicação dos métodos. O 

periódico ironiza alguns destes pontos que o autor cita na entrevista, dizendo que não 

bastava que os métodos andassem patrocinados por nomes estrangeiros. Era preciso 

primeiro melhorar o seu valor formativo e cultural. A educação cívica segundo António 

Sérgio procurava formar cidadãos, mas para tal processo era indispensável iniciativa por 

parte do aluno. Na educação cívica da nova escola haveria a escola primária, em primeiro 

lugar, e a seguir as escolas de continuação, mas sem serem considerados liceus. Dariam 

uma educação geral menos forte que a dos liceus e ao mesmo tempo uma instrução técnica 

que preparasse os seus alunos a exercer uma profissão depois de acabar o curso. No 

entanto, colocava-se uma importante questão caso o plano fosse posto em prática: que 

sucederia aos professores que não tiveram o privilégio de ir ao estrangeiro? 

Provavelmente continuariam a ensinar pelos processos que usavam, mas com outra 

orgânica e com outros programas. Relativamente às escolas de continuação, seriam 

instaladas em excelentes edifícios com todas as oficinas de trabalhos práticos. O periódico 

não compreendeu estas ideias, afirmando que assim apenas se chegaria a uma hierarquia 

de valores e o ensino seria uma miséria se fosse entregue à desnorteada orientação do 

antigo ministro (de referir que António Sérgio foi perseguido pelo Estado Novo e 

obrigado a emigrar). 

Para abordar de novo a temática da educação cívica, o artigo de opinião refere a 

obra Educação ou catástrofe de H. G. Wells que em vários aspetos permanecera muito 

atual. Para quem assistiu ao deflagrar das duas guerras, viu que se os homens e os povos 

estivessem educados dentro de bons princípios e normas, não era necessário terem 

recorrido a processos bélicos para a resolução de divergências e conflitos. O autor João 
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de Barros julgou ser necessário que a juventude aprendesse princípios como a tolerância 

e a bondade e tivesse a energia suficiente para não permitir aniquilá-los.   

 

2.23. Educação no Meio Prisional 
 

O meio prisional apresenta uma notícia pelo reconhecimento da obra da 

Penitenciária de Lisboa na reinserção do homem. Neste estabelecimento existem cursos 

de instrução primária, ampliados agora para o curso de caráter complementar de 

preparação para a atividade comercial. No curso de instrução primária, 52 alunos do 1º 

grau prestaram este ano exame e 32 do 2º grau, dois dos quais obtiveram distinção. Ao 

todo, a população escolar deste curso elevou-se a 232 alunos. No curso complementar de 

comércio, houve 26 alunos. O periódico reconheceu o exemplo que a penitenciária estava 

a mostrar a todo o país com estas medidas.  

Ainda na mesma linha temática, há aspetos que merecem ser mencionados no que 

toca ao direito à vida por detrás da penitenciária. A entrevista que se segue tem como 

convidado Manuel Neto de Portugal, professor que ensinou os reclusos e bateu o record 

das percentagens de instrução em todas as cadeias do mundo. Fazendo uma breve 

contextualização do seu percurso, falava-se de um rapaz que ainda novo, sem saber ler 

nem escrever, fora para soldado. Aos vinte anos estava a aprender as primeiras letras e, 

pouco tempo depois, era ele quem ensinava os soldados, dizendo: “Não tenho para vós 

uma arma, mas um livro! Não quero saber porque foram condenados. A vossa pena não 

será observada pelo que fizeram lá fora, mas pelo vosso comportamento. Estou aqui como 

um homem, que também sofreu”201. O professor fez recentemente notícia pelo facto de 

no seu primeiro ano de ensino, ter obtido 99% de aprovações, na 4ª classe, entre as quais 

40% de distinções, em noventa e três alunos. No seu segundo ano, 100% de aprovações 

no mesmo exame, com 40% de distinções. No terceiro, entre 85 alunos, registou-se 100% 

de aprovações e 15% de distinções. Os resultados foram de tal maneira excelentes que o 

professor Manuel Neto de Portugal fora convidado a visitar as cadeias nos EUA para 

partilhar os seus métodos de ensino.  

 
201 Diário de Lisboa, n.º 8161, 14.08.1945, pág. 7. 
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2.24. História da Educação 
 

Numa breve notícia sobre a história da educação, a classe de Letras da Academia 

das Ciências de Lisboa apresentou um curioso trabalho da autoria de Braga Paixão. 

Tratava-se da apreciação de um documento sobre a reforma de ensino publicada em 1835. 

Este documento continha notáveis serviços prestados à história do ensino superior em 

Portugal, tendo sido encontrado nos arquivos da Academia por aquele investigador.  

Na temática que se refere à história da educação, nomeadamente a 1.ª República, 

o artigo de opinião que se segue refere que apesar de algumas iniciativas na área da 

Educação por parte dos republicanos, nomeadamente, a Reforma do Ensino Secundário 

(Técnico – de Azevedo Neves), de alguma aposta na diminuição das taxas de 

analfabetismo e no fim do monopólio universitário coimbrão, o autor considerou que a 

obra republicana ficou bastante incompleta. 

Sobre a temática da história da educação, o editorial seguinte reforça a ideia de 

que a maior e melhor esperança do Mundo não foi para os estadistas nem para os políticos. 

Foi para os estudiosos, cientistas, pensadores, artistas e, sobretudo, para os educadores de 

infância e da juventude. Por outras palavras, para os construtores do futuro. Todos deviam 

querer pais, professores, educadores e educandos que se lembrassem sempre de inspirar 

e orientar. E, porque o ensino era uma parte da educação, uma parte integrante, deveria 

ser aplicado o mesmo critério. Assim, evitar-se-ia prejudicar sem nenhuma vantagem a 

mentalidade. 

 

2.25. UNESCO 
 

A primeira notícia relacionada com a UNESCO menciona as bolsas de estudo 

atribuídas para estudantes de países devastados durante a guerra. Os países que puseram 

à disposição da organização 50 bolsas de estudo foram: França, Grã-Bretanha, Estados 

Unidos, Bélgica e Holanda. Numa declaração oficial desta organização, foi revelado que 

o governo francês ofereceu 20 bolsas de estudo que abrangia um leque de especialidades. 

Para além disto, a Associação Britânica de Produtores de Filmes ofereceu 10 bolsas de 

estudo a técnicos de filmes. Seguiu-se cinco jornais britânicos que ofereceram igualmente 

uma bolsa cada um a jornalistas estrangeiros e outras 10 pela Sociedade Americana de 
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Química. O Rotary Club Internacional ofereceu 5000 dólares para financiar as despesas 

educativas e duas das bolsas da Sociedade de Química seriam dadas aos seguintes países: 

Checoslováquia, um e Grécia e Filipina, uma a cada um. A Bélgica e Holanda também 

ofereceram 5 bolsas, cada um, a estudantes graduados.   

O diretor-geral da UNESCO (e cientista britânico), Julien Huxley, durante a sua 

passagem por Lisboa comentou que a organização iria promover inquéritos sobre a arte e 

procurar melhorar a seleção dos livros de ensino e os processos de formação das pessoas. 

Acrescentou a promoção de um maior intercâmbio dos melhores valores intelectuais e o 

combate ao analfabetismo. No que diz respeito à (inexistente) colaboração de Portugal, 

deixou presente o desejo de que colabore com a organização.  

Apresentam-se duas reportagens relacionadas com uma reunião internacional e a 

UNESCO. Em primeiro lugar, é referido o encerramento da 10.ª Conferência 

Internacional da Instrução Pública cujas sessões se realizaram na cidade de Genebra. Os 

representantes de Portugal, o professor Rui Ulrich e João de Almeida, intervieram na 

discussão dos relatórios apresentados por vários países, nomeadamente em questões 

relativas à ginástica nas escolas e à responsabilidade dos professores por acidentes 

verificados. O relatório português foi discutido com a intervenção dos representantes dos 

vários Estados. O professor Rui Ulrich informou na sua chegada a Lisboa da apresentação 

de diversos relatórios dos Ministérios de Instrução Pública de todos os países que 

participaram na Conferência. Esses relatórios referem-se, de forma desenvolvida e 

pormenorizada, às atividades dos respetivos Ministérios (1946/1947). Entre os assuntos 

discutidos encontravam-se a gratuitidade do material escolar, a educação física no ensino 

secundário e ainda a Carta dos Professores. 

 

2.26. Outras questões educativas 
 

O Instituto de Orientação Profissional observou ao longo dos anos de existência 

as crianças em idade escolar e concluiu que o nível de desenvolvimento mental 

manifestou uma significativa ascensão. A constante elevação do nível de 

desenvolvimento relacionou-se com a progressiva solicitação da experiência mental 

determinada pelos fatores educativos, tanto de ordem social como escolar. Na atualidade 
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distinguiu-se a vocação do indivíduo, cientificamente, por meio dos mais variados e 

complexos testes.    

Uma nova temática que se apresenta relaciona-se com a aprendizagem, os seus 

processos e mecanismos. “O preto no branco – A inteligência útil”202 é um estudo da 

autoria de Ramada Curto. Segundo o autor, a inteligência é inimiga da mentira. No 

entanto, a inteligência estragou a vida, era inimiga da vida. Multiplicou-se as inquietações 

da alma humana e uma vez desencadeada, não aceitou facilmente compromissos. A 

inteligência era inimiga da felicidade. Apesar de vir a ser dito o contrário, a inteligência 

era emancipadora do Homem e a sua melhor protetora. A inteligência era uma vagabunda 

e a estupidez, por sua vez, era séria e destituída de fantasia. Os estúpidos não se cansavam, 

não cuidavam de procurar saber as razões por que existiam. O único papel aceitável da 

inteligência era servir a vida ao torná-la mais cómoda e mais fácil. “E é assim que, hoje, 

eu me sinto mal disposto com a Inteligência e reconciliado com Epicuro”203.  

O editorial que se segue relata o projeto das Casas dos Rapazes da Cidade. Este 

projeto conseguiu em menos de um ano arrancar 150 rapazes dos perigos da cidade e 

reintegrá-los na vida de maneira definitiva: a isto chamava-se educação pelo meio. As 

Casas dos Rapazes da Cidade era a fusão de três núcleos: a de S. Mamede para rapazes 

em idade escolar, a de Pedrouços para rapazes aprendizes, mas ainda sem salários 

(superiores a 20 escudos) e a de Belém que funcionava em regime de república para os 

rapazes com salário, mas que não tinham lar. Para cada um deles foi criado o lar que lhes 

faltava. O periódico falou com o fundador e perguntou-lhe sobre qual o segredo para o 

êxito da sua iniciativa. A esta questão foi dito que o segredo consistiu em criar em cada 

um deles a noção das suas próprias responsabilidades. Dando-lhes as mãos puderam 

assim emancipar-se a si mesmos e “com eles vieram outros e outros, sempre mais, com 

eles veio a sua própria inspiração de trabalhar de outro modo à luz do dia”204.  

“Temas de educação – O valor de uma escola”205 é o título de um breve estudo na 

qual se afirmou que o valor de uma escola não se media pelas suas instalações ou serviços 

 
202 Diário de Lisboa, n.º 8973, 19.11.1947, pág. 5. 
203 Idem, pág. 9. 
204 Diário de Lisboa, n.º 9040, 28.01.1947, pág. 6. 
205 Diário de Lisboa, n.º 8025, 30.03.1945, pág. 2. 
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democráticos. Media-se pelos seus valores morais e intelectuais. Uma escola era, 

principalmente, um ideal em marcha. Era a que se impunha pela verdade das suas ideias, 

unidade de pensamento e desejo de afirmação. Uma escola valia pelo seu interior e pelos 

princípios morais, científicos e intelectuais.  

O artigo “Temas de educação - Instrução ou educação? Primeiro educar e depois 

instruir”206 de Luiz Carpinteiro abordou esta temática porque considerava a educação 

essencial para a formação do caráter. O autor procuraria imprimir na formação dos filhos, 

a par de uma cultura intelectual vasta, uma formação física capaz. Acreditava que a escola 

abusava da confiança dos pais se não cumpria com aquilo que era exigido. A escola era a 

célula primordial da formação de um povo. O professor tinha de ser por princípio um 

educador. Cumpria a ele defender o campo da educação e cultivar uma sociedade melhor 

onde a educação só podia ser comunicada por quem a tinha.  

O seguinte artigo de opinião sobre educação inicia com o autor afirmando que 

para se compreender o que eles pensavam ou intentavam em matéria de educação e 

ensino, especialmente em matéria de organização escolar, não bastava atentar no que 

diziam. Para os mais audaciosos este silêncio tinha as suas vantagens e a maior delas 

residia precisamente no facto de se ocultarem, podendo apresentar-se como se não fossem 

o que eram, misturando-se nas mais variadas tendências sem se sentirem obrigados a 

desvendar os objetivos que tinham em vista. Sabia-se que a política escolar do marxismo 

se sintetizava de forma clara - socialização da juventude. Não restavam dúvidas de que 

este plano criava o conflito da pedagogia marxista com a pedagogia liberal, cujos 

princípios assentavam nos velhos conceitos de Jean-Jacques. A nossa escola, a escola em 

que se formavam os portugueses era a escola cristã. A criança pertencia a Deus e era 

criada para a Nação. A Nação não era, contudo, toda a vida social. Menos ainda, se 

verdadeiramente a não representava - o Estado. Só isto marcava o abismo que separava a 

pedagogia católica - tanto da pedagogia marxista como da pedagogia liberal. Era o 

bastante para se entender como tinha de ser diferente a escola portuguesa de modo a não 

se desviar das linhas inconfundíveis (cristãs).  

 
206 Diário de Lisboa, n.º 8048, 22.04.1945, pág. 7. 
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No que diz respeito à educação e com o artigo de opinião intitulado “Verdades”207, 

o autor começou por dizer que se estava numa época de gigantescos progressos no 

conhecimento da verdade e, contudo, muito atrasada na prática do bem. Existia uma 

quantidade significativa de estabelecimentos de ensino, mas poucos eram os 

estabelecimentos de educação. Essencialmente a função intelectual e a formação moral 

eram dois elementos que não se podiam separar. O caráter devia ser considerado um 

aspeto fundamental - um esforço constante feito de lealdade do homem para consigo 

mesmo e para com as suas convicções. Os homens de caráter, que agiam como pensavam 

e vice-versa eram verdadeiros exemplos. No entanto, o autor questionava-se onde 

estavam esses homens de caráter porque a grandeza de um povo não se media pelo alto 

grau de inteligência. 

Sobre a Inglaterra, o periódico relata uma entrevista onde nos apresentou aspetos 

sugestivos sobre a educação e instrução no país. O entrevistado é o adido da Imprensa à 

embaixada do país, Geoffrey Stow. Começou por dizer que o povo inglês tinha uma 

psicologia que não admitia quaisquer imposições despóticas. A liberdade era-lhe tão 

necessária, como o ar que se respirava e, com esta frase partimos para o primeiro ponto a 

referir nesta entrevista que era o facto de o sistema de educação estar descentralizado e 

as próprias universidades funcionarem de forma independente. A interferência do 

ministro da Educação dizia respeito à formação de professores e às bolsas de estudo. 

Geoffrey Stow apontou que a educação inglesa definia-se pela formação do intelecto do 

indivíduo e do seu caráter. No pós-guerra foi criado o Serviço de Juventude destinado à 

mocidade entre os 14 e os 20 anos com o tempo desocupado. “Centros de comunidade, 

onde homens e mulheres se possam reunir, para fins instrutivos, passaram a considerar-

se, por parte do governo, como assunto de sério alcance social”208, e isto era uma novidade 

que aparecia no panorama educativo inglês. Além disto, existia uma certa liberdade de 

ensino na qual os professores tinham o direito de implementarem os métodos que lhes 

parecessem melhores dentro do que superiormente se estabeleceu. Era importante 

 
207 Jornal do Fundão, n.º 56, 16.02.1947, pág. 2. 
208 Diário de Lisboa, n.º 8661, 07.01.1947, pág. 4. 
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também referir que a alimentação das crianças começou também a merecer uma maior 

atenção.  

Por sua vez, António Sérgio falou à República com o tema predileto: instrução 

pública. A sua entrevista anterior que este jornal abordou deixou o nome do autor de 

rastos, dando uma impressão lastimosa da sua capacidade educativa. Na mais recente 

entrevista negou e rejeitou quase tudo que antes afirmara. No artigo de opinião de João 

Gulfeiras, o ex-ministro procurou responder ponto por ponto às críticas e observações que 

neste periódico se fizeram contra as suas afirmações. Nas suas mais recentes declarações, 

embora já não tenha abordado a temática do governo democrático da comunidade escolar, 

defendeu agora o ensino gratuito para todos os estudantes - absolutamente gratuito para 

todos. Considerava-se isto um produto de fantasia e desta forma, esperava-se outra 

entrevista para se ficar a saber que o ensino não podia e não devia ser gratuito para todos.  

Como temática inicial encontramos um artigo de opinião relacionado com os 

jovens, assinado por João de Barros e que se intitula “Narcisismos”209. O autor começou 

por afirmar que em alguns setores da sociedade existia uma tendência excessiva para 

aceitar a dor, o sofrimento e a desgraça como sendo castigos necessários de erros do 

passado e do presente. Contudo, para o autor sentimentos como a dor e o sofrimento que 

se recebia em herança apresenta dois lados importantes: ou constituem um estímulo de 

libertação ou motivos de constante desalento. Era compreensível que, perante a vaga de 

inquietações a atitude de resignação fosse a que muita gente se impunha e parecesse a 

mais defensável.  

A respeito do discurso do Ministro da Educação Nacional sobre os jovens, o autor 

afirmou que ainda não se via uma mocidade vigorosa, sem ódios e pessimismos. Seria 

necessário exigir dos mestres que não dificultassem o esforço de modelação da juventude 

que era uma necessidade inadiável. As preocupações de Pires de Lima recaíam em todos 

os graus de ensino desde o ensino primário ao superior onde eram necessárias reformas. 

Os laboratórios e os institutos não dispunham de material suficiente e tentavam-se criar 

possibilidades de aumentar o número de bolseiros no estrangeiro e de chamar aos 

estabelecimentos de estudo portugueses algumas das mais reconhecidas individualidades 

 
209 Diário de Lisboa, n.º 7951, 13.01.1945, pág. 1. 
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nas áreas da ciência e da cultura. O problema fundamental do ensino era um problema de 

orgânica e, portanto, dependia, sobretudo, dos mestres. Afirmou também que “é para 

mestres entusiastas da sua missão e dispostos a dar à juventude que a Nação lhes confia, 

a couraça capaz de lhes defender o espírito, o coração e a inteligência na luta contra o 

inimigo da nossa moral e da nossa inteligência”210. 

Segue-se a informação da elaboração da estatística anual dos serviços de ensino 

público e de cultura pelo Instituto Nacional de Estatística. Neste artigo de opinião, 

considerou-se que há aspetos importantes e sérios no que toca a desequilíbrios no campo 

académico. Isto não era novidade para os estudiosos do tema nem para o país em geral. 

Esperava-se que esta estatística conseguisse trazer soluções definitivas para os problemas 

da educação. O país conheceu de forma anual o balanço quantitativo da função pública 

educativa e relatórios. Saber quantos ensinavam e quantos aprendiam não chegava para 

conhecer de como se exerciam estas funções. Desta forma, apelava-se à união de todos 

os setores de forma a animá-los e a integrá-los num plano que fosse estabelecido de forma 

sensata para reerguer e reabilitar o país.  

Sobre a temática da coeducação, através do gabinete do Ministro da Educação 

Nacional chegou a notícia de que não se pensava rever a posição relativamente à educação 

dos sexos, não tendo sido autorizada a realização de qualquer inquérito sobre este assunto. 

Punha-se desta maneira termo à especulação aparentemente justificada pelo 

conhecimento de um questionário que se divulgou dos liceus para os cafés e lançou a 

perturbação de quantos se interessavam para que não houvesse desvios nos fundamentos 

morais da Revolução Nacional. O questionário era redigido em termos inconvenientes 

que se podia considerar intencionalmente preparado para suscitar essa perturbação e fazer 

crer que se tinha em mente qualquer reforma. Tratando-se de um problema de política 

pedagógica, só o ministro tinha competência para determinar os termos em que deveria 

ser encarado. Tentou agitar-se de novo uma questão que foi resolvida e que só deveria ser 

acaso renovada quando fosse possível levar a doutrina aceite até às últimas 

consequências. 

 
210 Diário da Manhã, n.º 5798, 02.07.1947, pág. 1. 
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Através de um artigo de opinião, apresentou-se uma análise ainda que superficial 

da vida portuguesa e que denota um estado oscilante manifestado em todas as instituições, 

qualquer que seja o seu ramo. Parece que este estado se devia em grande parte à educação 

que o povo português recebeu. O problema não podia ser resolvido a curto prazo porque 

a educação detinha princípios orientadores próprios que não se sujeitavam a uma 

improvisação de um momento para o outro. Era necessário procurar as causas e aplicar-

lhe as soluções porque assim exigia o interesse da Nação. A maioria da população 

portuguesa tinha um nível de vida do qual resultavam problemas de ordem moral. “Ao 

campo da vida familiar pode ir buscar-se, todavia, sem receios de errar, o motivo da crise 

da educação portuguesa”211. E questionava-se o seguinte: se não se podia contar com a 

escola, com quem se podia contar? Apesar de muito ter sido dito sobre este problema, a 

Educação Nacional continua a bater às portas da Escola. 

Relativamente às construções escolares incluídas no Plano dos Centenários, o 

Diário da Manhã apresentou uma notícia de que o Ministério das Obras Públicas 

prosseguiu ativamente na realização do plano que previa a construção de 7180 edifícios 

escolares com um total de 12.500 salas de aula. Para adjudicação no ano corrente (1947), 

acabou de ser aprovado pelo Ministro das Obras Públicas um programa de 502 escolas 

com 981 salas de aula.  

O estudo que o periódico refere relata a figura de Pestalozzi e a sua caminhada na 

área da pedagogia bem como a sua infindável ajuda às crianças mais pobres. A sua vida 

e a sua obra solidificaram uma abertura de diversos caminhos e marcou o início de uma 

inquietação nos domínios da educação. A escola moderna aproveitou dele a instituição 

como fundamento absoluto de todo o conhecimento e o autoconhecimento como método.  

 “Noção de ordem”212 é o título de um artigo de opinião onde o autor começa por 

dar um exemplo ilustrativo de uma orquestra para se referir à palavra mais gasta no dia-

a-dia político: ordem. Para ele, ordem significava paz e tranquilidade nas ruas, mas 

também no espírito. No entanto, esta palavra devia significar, acima de tudo, uma 

diversificação harmoniosa e diferenciação natural. A diversidade de opiniões, 

 
211 Diário da Manhã, n.º 5663, 14.02.1947, pág. 3. 
212 Jornal do Fundão, n.º 5, 24.02.1946, pág. 2. 
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pensamentos e critérios não significava desordem, antes sim, entendimento. Era através 

de um processo educacional de livre expressão que se obtinha a ordem. O autor deu o 

exemplo do professor que colocava ordem na sala. Contudo, os alunos não o suportavam. 

E isto tornava-se um exemplo de uma não ordem. O autor corrobora o seu exemplo inicial 

da orquestra na medida em que cada um devia tocar na sua partitura, em notas e acordes 

diferentes. Para o autor, a ordem mantinha-se pelo amor e pelo justo exercício da 

liberdade. 

O seguinte editorial informa-nos dos estudos preliminares de um plano de obras 

que se pretendia executar em todas as freguesias num período de cinco anos. Estes estudos 

tinham como objetivo estudar as condições atuais da vida das aldeias de forma a poder 

atender às necessidades dos interessados. Inicialmente acreditavam que o plano seria 

dividido em quatros pontos principais: saneamento, educação, assistência e fomento. Era 

esperado que no próximo ano (1947) se conseguisse inaugurar os melhoramentos já 

previamente definidos aquando do centenário do Concelho, mas principalmente a não 

demora da realização das obras que eram essenciais e representavam uma necessidade. 

Na entrevista intitulada “Problemas de hoje. Educar as crianças ensinando-lhes a 

compaixão”213, Mrs. Houghton considerava fundamental educar as crianças ensinando-

lhes a compaixão. Numa entrevista feita por um colaborador deste periódico, a ilustre 

senhora diz-nos que era importante a proteção aos animais, não apenas por eles próprios, 

mas pelo aperfeiçoamento da criatura humana, especialmente da criança, que se habituava 

a praticar a bondade com os seres inferiores. Mrs. Houghton comparou a bondade humana 

com uma flor: “pode nascer espontânea, algumas vezes, mas cultiva-se, e é conveniente 

que se cultive. Vemos crianças que são cruéis para os animais, e essas quase sempre são 

más, também para os seus condiscípulos ou companheiros de brinquedos”214. 

A criança e o seu desenvolvimento em contexto de guerra são a temática do estudo 

que se segue. É relatado o drama das crianças e da sua educação influenciada pelos anos 

de guerra. Em todas as estatísticas verificou-se que o seu intelecto escolar tem um atraso 

de dois anos. Para tratar do problema dos “inadaptados” (50% das crianças são assim 

 
213 Diário de Lisboa, n.º 8607, 11.11.1946, pág. 2. 
214 Idem, pág. 2. 
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designadas) foram organizados congressos. Nos vários estudos existentes sobre esta 

temática, averiguaram-se que algumas crianças que passaram pelo drama da guerra 

apresentaram, posteriormente, determinadas atitudes (irrequietas). Centenas de milhares 

de crianças no mundo inteiro foram moldadas pela guerra, pelo medo, fome e tortura. As 

crianças de hoje não respeitariam seja quem fosse nem acatariam qualquer autoridade, 

mas seria correto chamá-las de inadaptadas? Não. Estas crianças eram 

extraordinariamente adaptadas e o necessário era reeducá-las, declaravam os educadores.  

Numa entrevista a Gonçalves Simões, professor de música num liceu de Lisboa, 

este deixou o desejo de criar uma sala de brinquedos para as crianças mais pobres. Esta 

sala seria uma espécie de museu com todo o tipo de brinquedos. E de forma a conseguir 

um número significativo, apelou à generosidade e compreensão das mães bem como à 

boa vontade das embaixadas do Brasil, EUA, França e de todos os países onde existisse 

indústria de brinquedos. Relativamente ao espaço, o professor afirmou ao periódico que 

meia dúzia de salas pequenas com caráter provisório eram o suficiente. Para além deste 

projeto, revela-nos que pretenderia realizar ainda outro: o Palácio da Criança, culto de 

amor à infância.  

Encontramos um artigo de opinião que se intitula “Temas pedagógicos. De 

pequenino…”215. Aborda essencialmente a questão da criança e a sua envolvente. O autor, 

Ribeiro Pereira, afirmou que esta tem de ser criança para que um dia possa tornar-se 

homem. Deve fazer as atividades normais de uma criança onde se incluem as brincadeiras 

e as teimosias. Contudo, apesar de ser necessário haver este processo natural, devia 

educar-se as mesmas no sentido de orientação e não de repressão. E aqui inseria-se o 

papel do educador. Um papel que tinha de ser de extrema importância na vida educativa 

da criança. Era importante que o educador se tornasse como um companheiro mais velho, 

mas compreensivo para que conseguisse orientar o aluno da melhor forma possível. 

 

 

 
215 Jornal do Fundão, n.º 19, 02.06.1946, pág. 2. 
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Considerações finais 

A história da educação é parte integrante da história das 

práticas culturais e sociais, dos avanços e recuos de uma 

sociedade que se educa à imagem de como vive e de como morre. 

      Fernando Rosas, Portugal e o Estado Novo, pág. 455. 

 

 Na fase final da redação da dissertação trazemos um pequeno excerto de Fernando 

Rosas na medida em que se sente a necessidade de sublinhar a importância que a história 

da educação apresenta e a sua riqueza no estudo das sociedades, no que diz respeito à 

educação, na compreensão da relação desta e do indivíduo para com o Estado.  

No decurso deste trabalho procurou-se estabelecer uma comparação entre os 

diferentes periódicos sobre as diversas temáticas educativas, abordando também a 

imagem e o papel da mulher a nível nacional e internacional. No início da investigação, 

estabeleceu-se igualmente uma contextualização do sistema educativo português no 

período de estudo em questão para assim compreender os artigos educativos presentes 

nos periódicos. Por outro lado, para uma melhor articulação e entendimento dos artigos 

no plano feminino, apresentou-se uma contextualização da mulher na sociedade de 

maneira a aprofundar e perceber as várias fases da sua (lenta) evolução e, assim, 

estabelecer paralelismos nos diferentes níveis acima referidos. 

 No que diz respeito ao estudo dos artigos nos diferentes periódicos, podemos 

verificar que a política educativa do Estado apresenta-se como autoritária e totalizadora 

e com a raiz doutrinal sempre presente. A sua ação de inculcação ideológica apresenta-se 

em várias práticas como a imposição do livro único e na gestão do professorado. Um dos 

temas com mais destaque nas fontes é a questão do analfabetismo que se encontra 

analisada numa categoria no segundo capítulo. Este problema é bastante debatido pelas 

responsabilidades que isso acarreta para o prestígio do espírito nacional, algo considerado 

essencial para o Estado. Para combater as elevadas taxas de analfabetismo, foram 

dispensados alguns recursos orçamentais para a tomada de algumas medidas como a 

construção de novas escolas (essencialmente para o ensino primário), dotar as mesmas de 

material necessário para a aprendizagem dos alunos e uma melhor gestão dos professores. 
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Contudo, algumas medidas como acima referidas não foram suficientes para reduzir a 

ainda elevada taxa de analfabetos do país.  

 Uma outra temática que também se apresenta como uma das mais importantes no 

período de estudo em questão é o ensino liceal. Esta temática educativa engloba vários 

pontos importantes como o estatuto profissional dos professores, a sua formação, a 

questão do latim no programa dos liceus e as várias requisições de elevação de liceus a 

categorias provinciais. A reforma do ensino liceal serviu de mote para vários artigos pelo 

facto de a reforma ser algo que se considerava urgente, nomeadamente, na reorganização 

dos planos de estudo para uma melhor formação do estudante.  

 Relativamente aos artigos sobre questões de género e da Mocidade Portuguesa 

Feminina, é possível verificar que ainda existe um atraso significativo entre a imagem 

feminina e masculina. Os programas escolares para rapazes e raparigas são distintos e 

predomina a ideia (mais no plano universitário) de que as raparigas ocupam o lugar dos 

rapazes e que o seu lugar não devia ser na Universidade. Contudo, ao longo do estudo dos 

artigos denota-se uma ligeira melhoria no pensamento sobre a mulher e o seu papel. 

No que diz respeito às fontes analisadas, verifica-se que o periódico Diário de 

Lisboa tentou ser mais independente, relativamente ao poder político, e tentou de igual 

forma apresentar a sua opinião nos artigos sobre as várias questões em debate. Sobre o 

Diário da Manhã, porta-voz do regime, verifica-se que os artigos são na sua maioria 

declarações oficiais, na qual se pode ver nos artigos que o Estado através do periódico 

tenta incutir os seus princípios, apresentando artigos onde mostram a sua opinião e 

solução sobre os vários problemas do país. Encontramos também artigos onde são feitos 

elogios e atividades em honra a Salazar, o chefe de Estado. Por último, o Jornal do 

Fundão, por ser um periódico regional, ocupava-se maioritariamente de problemas locais. 

Tentou também ser independente nos seus artigos de opinião.  

Fundamentalmente, através das três fontes hemerográficas e bibliografia 

estudadas, é-nos oferecido um retrato da educação, do ensino e de diversas questões do 

foro educativo e social no período de estudo selecionado, onde o regime tinha um papel 

totalizador e onde procurou através de organizações como a Mocidade Portuguesa, 

Mocidade Portuguesa Feminina e Obra das Mães pela Educação Nacional, inculcar os 
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seus valores juntamente com a ação da escola, para formar um cidadão que fosse leal a 

Deus, à Pátria e à Família, contudo sem desencadear muitas expectativas a nível social, 

mantendo cada um no seu lugar. No que cabe à questão da Mulher, era remetida ao seu 

papel e destino principais: ser uma boa mãe e dona de casa.  
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Anexo 1 

Ficha Hemerográfica 

I. Ficha Descritiva 

 
A. Cabeçalho  

1. Título: Diário de Lisboa 

2. Subtítulo: 

3. Lemas: 

4. Vinhetas: 

 

B. Datação 

1. Cronologia: 1921 a 1990 

a) Primeiro número (e número prospeto): 7 de abril de 1921 

b) Último número: 30 de novembro de 1990 

2. Periodicidade: Diário 

3. Momento de aparição:  

4. Coleção: Fundação Mário Soares (concedido pela família Ruella Ramos) 

5. Sede Social:  

a) Administração:  

b) Redação:  

c) Lugar de impressão:  

 

C. Características Técnicas 

1. Formato: Digital 

a) Páginas: 8 

a’) número:  

a’’) dimensões:  

b) Colunas:  

b’) número: 

b’’) dimensões: 

2. Estrutura: 

a) Superfície impressa: 

a’) redaccional: 

a’’) cabeçalho:  

 a’’’) corpo: 

  - Títulos: 

  - Ilustrações:  

  - Texto: 

 

a) Publicitária: 
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b) Secções:  

3. Impressão: 

a) Impressor: 

b) Sistema de impressão: 

II. Ficha Analítica 

 

D. Empresa Jornalística 

1. Aspetos jurídicos: 

a) Fundadores: Joaquim Manso 

b) Propriedade: Renascença Gráfica 

c) Editor responsável: João Chrysostomo de Sá 

2. Aspetos económicos:  

a) Administração: Rua da Rosa, 57, 2.º  

a’) Administrador: 

a’’) Lugares de subscrição: 

b) Preço da publicação:  

b’) Venda por número avulso: 40 centavos (1938 a 1943), 50 centavos 

(1944 a 1946), 80 centavos (1947) 

b’’) Subscrições:  

c) Tarifa de publicidade: 

d) Tiragem: 

e) Exemplares vendidos:  

 

E. Equipe Redatora 

1. Direção:  

a) Conselho de Redação: 

b) Diretor:  

2. Redação: Rua Luz Soriano, 44 

a) Redatores-chefes: 

b) Redatores:  

c) Correspondentes: 

3. Colaboradores:  

 

F. Natureza e Orientação:  

 

G. Difusão 

1. Distribuição: 

2. Zonas de difusão: 

a) Número de edições: 

b) Zona coberta por cada edição: 
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3. Leitores: 

a) Número de Leitores: 

b) Composição dos leitores:  

 

III. Aspetos Históricos 

1. Significação:  

2. Fonte histórica:  

3. Localização de Fundos:  

 

IV. Observações  
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Anexo 2 

Ficha Hemerográfica 

V. Ficha Descritiva 

 

H. Cabeçalho  

5. Título: Diário da Manhã 

6. Subtítulo: 

7. Lemas: 

8. Vinhetas: 

 

I. Datação 

6. Cronologia: 1931 a 1971 

c) Primeiro número (e número prospeto): 4 de abril de 1931 

d) Último número: 31 de janeiro de 1971 

7. Periodicidade: Diário 

8. Momento de aparição:  

9. Coleção: Fundo Geral Periódicos (Biblioteca Pública Municipal Porto) 

10. Sede Social: Rua da Misericórdia, 95 

d) Administração:  

e) Redação:  

f) Lugar de impressão: Lisboa  

 

J. Características Técnicas 

4. Formato: 

c) Páginas:  

a’) número:  

a’’) dimensões:  

d) Colunas:  

b’) número: 

b’’) dimensões: 

5. Estrutura: 

b) Superfície impressa: 

a’) redaccional: 

a’’) cabeçalho:  

 a’’’) corpo: 

  - Títulos: 

  - Ilustrações:  

  - Texto: 

 



 

144 

c) Publicitária: 

d) Secções:  

6. Impressão: 

c) Impressor: 

d) Sistema de impressão: 

VI. Ficha Analítica 

 

K. Empresa Jornalística 

3. Aspetos jurídicos: 

d) Fundadores: Domingos Garcia Pulido 

e) Propriedade:  

f) Editor responsável:  

4. Aspetos económicos:  

f) Administração: 

a’) Administrador: 

a’’) Lugares de subscrição: 

g) Preço da publicação:  

b’) Venda por número avulso:  

b’’) Subscrições:  

h) Tarifa de publicidade: 

i) Tiragem: 

j) Exemplares vendidos:  

 

L. Equipe Redatora 

4. Direção:  

c) Conselho de Redação: 

d) Diretor: 

5. Redação:  

d) Redatores-chefes: 

e) Redatores:  

f) Correspondentes: 

6. Colaboradores:  

 

M. Natureza e Orientação:  

 

N. Difusão 

4. Distribuição: 

5. Zonas de difusão: 

c) Número de edições: 
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d) Zona coberta por cada edição: 

6. Leitores: 

c) Número de Leitores: 

d) Composição dos leitores:  

 

VII. Aspetos Históricos 

4. Significação:  

5. Fonte histórica:  

6. Localização de Fundos:  

 

VIII. Observações 
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Anexo 3 

Ficha Hemerográfica 

IX. Ficha Descritiva 

 
O. Cabeçalho  

9. Título: Jornal do Fundão 

10. Subtítulo: 

11. Lemas: 

12. Vinhetas: 

 

P. Datação 

11. Cronologia: 1946 

e) Primeiro número (e número prospeto): 27 de janeiro de 1946 

f) Último número:  

12. Periodicidade: Semanal 

13. Momento de aparição:  

14. Coleção: Fundo Geral Periódicos (Biblioteca Pública Municipal Porto) 

15. Sede Social:  

g) Administração:  

h) Redação:  

i) Lugar de impressão:  

 

Q. Características Técnicas 

7. Formato: 

e) Páginas:  

a’) número:  

a’’) dimensões: 44 cm  

f) Colunas:  

b’) número: 

b’’) dimensões: 

8. Estrutura: 

c) Superfície impressa: 

a’) redaccional: 

a’’) cabeçalho:  

 a’’’) corpo: 

  - Títulos: 

  - Ilustrações:  

  - Texto: 

 

e) Publicitária: 
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f) Secções:  

9. Impressão: 

e) Impressor: 

f) Sistema de impressão: 

X. Ficha Analítica 

 

R. Empresa Jornalística 

5. Aspetos jurídicos: 

g) Fundadores: António Paulouro Júnior 

h) Propriedade: Jornal do Fundão Editora, Lda.  

i) Editor responsável:  

6. Aspetos económicos:  

k) Administração: 

a’) Administrador: António Paulouro Júnior 

a’’) Lugares de subscrição: 

l) Preço da publicação:  

b’) Venda por número avulso:  

b’’) Subscrições:  

m) Tarifa de publicidade: 

n) Tiragem: 

o) Exemplares vendidos:  

 

S. Equipe Redatora 

7. Direção:  

e) Conselho de Redação: 

f) Diretor: 

8. Redação:  

g) Redatores-chefes: 

h) Redatores:  

i) Correspondentes: 

9. Colaboradores:  

 

T. Natureza e Orientação:  

 

U. Difusão 

7. Distribuição: 

8. Zonas de difusão: 

e) Número de edições: 

f) Zona coberta por cada edição: 
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9. Leitores: 

e) Número de Leitores: 

f) Composição dos leitores:  

 

XI. Aspetos Históricos 

7. Significação:  

8. Fonte histórica:  

9. Localização de Fundos:  

 

XII. Observações 
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Anexo 4 

Organização da informação recolhida – Base de dados 

 
 

 

 


