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Resumo 

Esta dissertação aborda a 1ª República Portuguesa, um período marcado pela questão 

da descentralização do poder. Aliás, este é, ainda hoje um tema presente na sociedade 

portuguesa. Este trabalho analisa a políXca educaXva e a sua influência sobre o 

processo de alfabeXzação da população barcelense, relacionando com a rede escolar 

da época. A instrução da população, que era uma das bandeiras do republicanismo, foi 

uma das matérias abordadas neste processo de descentralização e torna-se, por isso, 

importante compreender a ação dos governantes barcelenses sobre este assunto. Por 

isso, este trabalho se dividiu em quatro partes. A primeira, para caraterizar o  país, o 

republicanismo e o ensino durante este período. O segundo, trata-se de uma análise 

demográfica, para que o leitor compreenda a necessidade de adoção de uma políXca 

para a redução do número de analfabetos e a relação entre os valores do concelho com 

os valores nacionais. O terceiro, analisa as vicissitudes entre o poder local e o poder 

central. O úlXmo capítulo, trata o processo de escolarização, ou seja as redes de 

escolas existentes no concelho e a sua relação com o número de população 

alfabeXzada entre 1900 e 1930.  

Palavras-chave: Descentralização; Instrução Primária; AlfabeXzação; PolíXca EducaXva; 

Barcelos. 
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Abstract 

This dissertaXon is about he First Portuguese Republic, a period were the regional 

decentralizaXon. In fact, this is sXll a subject that sXlls pesent in Portuguese society 

today. This paper analyzes the educaXonal policy and its influence on the literacy 

process of the populaXon of Barcelos relaXng to the school network at the Xme. The 

educaXon of the populaXon, which was one of the flags of republicanism, was one of 

the subjects addressed in this process of decentralizaXon and it is therefore important 

to understand the acXon of the governors of Barcelos on this subject. For this reason, 

this work was divided into four chapter. The first talks about  the country, 

republicanism and educaXon system during this period. The second is a demographic 

analysis so that the reader understands the need to adopt a policy to reduce the 

number of illiterates and the relaXonship between the county's values and naXonal 

values. The third chapter analyzes the vicissitudes between local and central power. 

The last chapter is about the schooling process, the school networks that existed in the 

municipality and their relaXonship with the number of literate people between 1900 

and 1930.  

Key-words: DecentralizaXon; Primary EducaXon; Literacy; EducaXonal Policy; 
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Introdução 

 Este trabalho ocupar-se-á com o estudo da população bracelense e com o 

processo de instrução pública em Barcelos durante a 1ª República. A escolha deste 

tema recai, sobretudo, na vontade de estudar a história local de Barcelos na época 

contemporânea. Quanto à escolha temporal, optou-se pela 1ª República Portuguesa, 

pois foi um período poliXcamente conturbado e marcado por divergências parXdárias e 

por uma certa instabilidade social, em muito devido à sua legislação. 

 Segundo a introdução ao capítulo «A República e os municípios» da obra 

História dos municípios e do poder local, dirigida por César Oliveira, com a implantação 

da República, supunha-se que “ao centralismo políXco-administraXvo da monarquia 

consXtucional iria suceder a descentralização administraXva e a devolução aos 

municípios da autonomia que haviam perdido com a reforma de Mouzinho da 

Silveira” . Contudo, segundo o mesmo, apenas se subsXtuiria o centralismo 1

monárquico pelo centralismo republicano. Portanto, entendeu-se que o estudo do 

município (poder local) em confronto com o poder central, tornar-se-ia vantajoso para 

demonstrar se tal correspondia a Barcelos.  

 Na historiografia, a história local não tem recebido a devida atenção, uma vez 

que a maioria dos historiadores se interessa mais pela história geral. Este é o caso 

parXcular do concelho de Barcelos. Apesar de um concelho grande, rico em história, é 

negligenciado pela comunidade historiadora, sendo que apenas existem alguns arXgos 

escritos sobre a sua história, concretamente contemporânea, e realizados por 

historiadores locais. Portanto, este trabalho demostra grande interesse para a história 

local do concelho em questão.   

 Muitas vezes, os historiadores locais são condenados por só se concentrarem 

em conhecer a história de um determinado local. Além disso, ainda há o pensamento 

de que para se impor no panorama historiográfico nacional, um tema de história local 

não é suficiente. Mas, sabemos que isso não é verdade, pois, apesar de escrevermos 

sobre o local, o panorama nacional interessa e influencia a narraXva, tal como 

Francisco Ribeiro da Silva escreveu “é evidente que o interesse pela árvore não 

 OLIVEIRA, César (dir.) — História dos municípios e do poder local. s.l: Temas e Debates, 1996. p. 243.1
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dispensa a atenção da floresta” .  Por conseguinte, com este trabalho pretende-se 2

estudar o poder central na sua relação com o poder local. 

 Num primeiro momento, o tema escolhido foi “A sociedade e a igreja em 

Barcelos durante a 1ª República”. Ao consultar os debates parlamentares, temos a 

perceção de que a questão religiosa se tratou de um assunto relevante durante a 1ª 

República neste concelho. Especialmente, se Xvermos em conta se tratar de um 

concelho católico, aliás, geograficamente próximo do arcebispado de Braga, e de onde 

é natural o, então, Bispo do Porto, D. António Barroso, que foi desterrado para a sua 

terra natal pelo governo republicano, aquando o incidente da Pastoral ColecXva. 

ParXu-se do princípio de que seria interessante perceber a posição do município, 

perante a nova políXca nacional que se impunha bruscamente.  

 No entanto, as atas municipais, outra fonte uXlizada no estudo, principalmente 

para  o confronto de fontes, mostra não ter sido uma preocupação do município. Estas 

revelam-nos que a Lei da separação do Estado da Igreja não teve grande repercussão 

na vida do município, tendo apenas eco nos jornais barcelenses da época.  

 Como, desde o início, o desejo era realizar um trabalho em que se pudesse 

analisar o município de Barcelos durante a 1ª República e entender a relação entre o 

poder local e central, optou-se pelo estudo da instrução primária em Barcelos. Como 

sabemos, o tema da instrução pública foi muito debaXdo durante a 1ª República, tendo 

os republicanos optado pela sua descentralização. Assim sendo, através do caso do 

ensino, é nos possível estudar o processo de descentralização, a relação entre o poder 

local e o poder central e a alfabeXzação da população. Por essa mesma razão, JusXno 

Magalhães escreveu que “a Modernidade EducaXva foi idealizada e normalizada a 

parXr do Estado-Nação, consXtuído como Estado-Educador, mas foi no local que a 

educação obteve concreXzação e significado” . O município era a “instância com poder 3

 S SILVA, Francisco Ribeiro da — História Local: obje8vos, métodos e fontes. Porto: Universidade do 2

Porto. Faculdade de Letras, 1999 [Em linha] Disponível na Internet: h�ps://repositorio-aberto.up.pt/
bitstream/10216/8247/2/3226.pdf. p. 384

 MAGALHÃES, JusXno — Atlas-Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal 3

(1820-1986). PerspeXva Histórica. In ADÃO, Áurea; MAGALHÃES, JusXno (Org.) — História dos 
Municípios na Educação e na Cultura: incertezas de ontem, desafios de hoje. [Em linha]. Lisboa: InsXtuto 
de Educação de Lisboa, 2013. Disponível na Internet: h�p://hdl.handle.net/10451/9460 p.11
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de delimitação e capacidade de decisão” . O mesmo autor escreveu ainda que o 4

estudo do município e da educação em consonância é “um exercício de 

concetualização, demonstração e narraXva da coerência teórica e da conciliação entre 

representação, desenvolvimento e insXtuição” . Juntamente como o estudo sobre a 5

políXca educaXva, propomos o estudo da população barcelense através dos censos e 

outros dados esta�sXcos publicados nesta época. Este estudo torna-se necessário para 

perceber a dinâmica e evolução da população barcelense e a comparar com os dados 

nacionais. 

 Além disso, a descentralização do ensino é, ainda hoje, um moXvo de discussão 

entre estes poderes. Em 2018, foi promulgado um decreto com o objeXvo de 

descentralizar o poder e dar mais autonomia ao poder local. No campo da educação, o 

decreto prevê a passagem de algumas competências para os municípios, exceto a 

gestão do corpo docente. Como sabemos, a descentralização estava prevista para o 

final deste ano. No entanto, dada as dificuldades das autarquias em preparar esta 

gestão, o governo decidiu adiar até ao primeiro trimestre de 2022. . 6

 Esta problemáXca conduziu à formulação de questões relacionadas com o 

republicanismo e o ensino durante a 1ª República, através do estudo do concelho de 

Barcelos. Começamos por quesXonar a doutrina republicana e o que os republicanos 

pensavam sobre a instrução da população, bem como incrementaram o processo de 

escolarização.  

 Seguem-se questões relacionadas com o estudo da população, de acordo com o 

recenseamento da população entre 1900 e 1930. Por isso, considerou-se importante 

começar por conhecer o número de população residente em Barcelos, o número de 

analfabetos e alfabeXzados e comparar com os dados para o país e o distrito. Mas, é 

também necessário compreender a relação entre os analfabetos e alfabeXzados do 

sexo masculino com os do sexo feminino e analisar a população barcelense por idade e 

 MAGALHÃES, JusXno — Atlas-Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal 4

(1820-1986). Perspe8va Histórica. p.12

 Ob. cit. p.13.5

 Antena 1 — Autarquias vão ter mais tempo para prepararem a descentralização. Disponível em: 6

h�ps://www.rtp.pt/noXcias/pais/autarquias-vao-ter-mais-tempo-para-prepararem-a-
descentralizacao_a1207953
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profissão. Segundo Alain Girad, a esta�sXca “é um instrumento de que se serve para 

[…] determinar as causas e apreciar as consequências” , sendo necessário invesXgar 7

“as relações que podem exisXr entre as suas variações e os diversos fatores susce�veis 

de exercer uma influência sobre elas” . 8

 Tendo em conta que ambos os poderes desempenhavam um papel 

fundamental na instrução, quesXonamos qual a influência destes. Começamos por 

querer saber como se desenrolou a vida políXca em Barcelos; quais as medidas 

legislaXvas sobre a instrução tomadas pelo governo e o que estas diziam sobre o poder 

e obrigações das câmaras municipais. Ao analisarmos os debates parlamentares e as 

atas municipais, percebemos que a colocação da sede do círculo escolar, composto por 

Barcelos, Esposende e Vila Nova de Famalicão, em Barcelos, foi um dos temas mais 

discuXdos no início da 1ª República. Mas qual seria a importância em ser sede do 

círculo escolar? Por que razão os governantes locais lutaram para que fosse colocada 

em Barcelos? Ligado ao círculo escolar, surge-nos o papel do sub-inspetor do círculo e a 

ação da câmara. Uma das questões centrais deste trabalho foca-se na relação entre o 

poder central e o poder local, pois era necessário uma interligação entre ambos para, 

em conjunto, fazer a instrução no concelho progredir no processo de alfabeXzação.  

 Por fim, quesXonamos, também, a dinâmica entre o número de analfabetos e 

as escolas existentes no concelho, tanto oficiais, parXculares, como as escolas móveis, 

o número de alunos que frequentavam as escolas e quantos alunos foram aprovados 

por exame. O papel do professor é também um ponto a abordar. A República colocava 

no professor um papel de extrema importância para o desenvolvimento da população 

e procurou melhorar a sua situação social. Assim, recaía sobre os ombros dos 

professores vários deveres e obrigações, o que nos leva a quesXonar como os 

professores do concelho responderam às exigências do governo republicano. 

 Portanto, este estudo tem como principais objeXvos: elucidar sobre o 

republicanismo e a instrução pública na 1ª República Portuguesa; interpretar os dados  

esta�sXcos da altura, de modo a entender a evolução da população em Barcelos e a 

relacionar com os dados para o país e os do distrito a que pertence; relacionar a 

 TORRES, Adelino — Demografia e Desenvolvimento: Elementos Básicos. Lisboa: Gravida, 1995. p. 6.7

 Ob. cit.8
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legislação produzida na época com os acontecimentos que marcaram o município; 

perceber a influência do poder local na instrução, assim como a do poder central; 

compreender a relação entre o número de analfabetos/alfabeXzados e o número de 

escolas existentes no concelho;.  

 Quanto a bibliografia publicada sobre este tema, temos já acesso a um arXgo 

do historiador local Victor Pinho, publicado em 1997, inXtulado de  Polí8ca educa8va e 

cultural do município de Barcelos durante a 1ª República (1910-1920). Este trabalho de 

Victor Pinho é mais sucinto, pois trata-se de um pequeno arXgo escrito. Apesar de 

uXlizarmos algumas das mesmas fontes, como as atas municipais, pretende-se, com 

este estudo, analisar um conjunto mais amplo de fontes e confronta-las. Porém, este 

trabalho desmarca-se por não pretender analisar a políXca cultural, ou seja, o 

pretendido é concentrarmo-nos apenas na políXca educaXva. 

 Uma obra importante para este trabalho foi a de Joaquim Pintassilgo, República 

e formação de cidadão: A educação cívica nas escolas primárias da Primeira República 

Portuguesa. Esta obra aborda pontos importantes para este trabalho, como o debate 

sobre as reformas republicanas, o analfabeXsmo, os ideais republicanos e a 

necessidade de formar os cidadão para a defesa da República. 

 Para este invesXgação devemos mencionar dois ebook condenados por Áurea 

Adão e JusXno Magalhães. Num ebook, organizado em 2012, com as comunicações do 

colóquio O Homem vale, sobretudo, pela educação que possui - revisitando a primeira 

reforma republicana do ensino infan8l, primário e normal, Áurea Adão interviu com um 

texto inXtulado por “Republicanismo, Municipalismo e Ensino Primário: Entre 

Desígnios e condicionalismo”. Neste texto, a autora fala sobre o processo de 

descentralização e centralização do ensino, durante os úlXmos anos da monarquia e a 

execução da reforma de 29 de março de 1911, recorrendo a intervenções dos 

republicanos. Em 2013, organizaram outro ebook inXtulado de História dos Municípios 

na Educação e na Cultura: incertezas de ontem, desafios de hoje. Este era também o 

resultado de apresentações feitas num Colóquio, realizado no ano anterior. 

Procuravam, através deste, lançar as bases para o estudo da parXcipação dos 

municípios na educação e na cultura. Como tal, ambos ebooks acabaram por se tornar 

um guia para este estudo. 
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 Outra obra que se destaca sobre a instrução é a de Rómulo de Carvalho, 

História do Ensino em Portugal: Desde a fundação da nacionalidade até ao fim do 

regime Salazar-Caetano, em especial o capítulo «A educação e o ensino durante a 1ª 

República». Através desta, conhecemos, sobretudo, a legislação publicada durante este 

período, ligada ao ensino e instrução da população. Esta obra aborda também o  

estado sócio-económico dos professores durante este período. 

 Para este trabalho, foram também uXlizadas obras gerais sobre a História de 

Portugal para o período da 1ª República. Entre estas, destaca-se o volume décimo 

primeiro da obra Nova História de Portugal: Da Monarquia para a República, dirigida 

por Joel Serrão e A. H. Oliveira Marques. Esta obra dá-nos uma visão geral sobre o país, 

ajudando-nos a construir cadeias de relação entre vários temas associados ao processo 

de alfabeXzação da população e à reforma do ensino. 

 Além de obras gerais, foram também escolhidos alguns arXgos, a maioria dos 

quais tratam a alfabeXzação. É o exemplo do arXgo publicado por Rui Ramos, Culturas 

da Alfabe8zação e culturas do analfabe8smo em Portugal: uma introdução à História 

da Alfabe8zação no Portugal Contemporâneo, onde o autor explana as percentagens 

sobre os níveis de alfabeXzação no país. 

 Para esta invesXgação, foram selecionadas, como fonte, toda a produção 

documental que se refira ao ensino e instrução em Barcelos para o período da 1ª 

República. A primeira fonte a ser escolhida e analisada foram os Debates 

Parlamentares, uma fonte digital acessível. Como o pretendido, desde o início, era 

realizar um estudo sobre Barcelos, decidiu-se procurar as intervenções parlamentares 

que mencionassem o concelho e perceber quais os temas tratados. A parXr daí, foram 

escolhidas outras fontes, pois, como todos sabemos, para ter uma boa invesXgação e 

aprofundada, não há melhor do que o cruzamento de fontes, uma vez que cada fonte 

nos dá informações e perspecXvas limitadas. Nesta mesma fonte, procuramos 

intervenções que se referissem à instrução primária. 

 Também foram examinadas fontes do arquivo municipal de Barcelos. Estas 

tornam-se necessárias para entendermos a dinâmica municipal durante a 1ª República 

e a sua ligação com o poder central. As fontes municipais, como as atas das comissões 

municipais, dão-nos informações, como, por exemplo, sobre o papel da câmara 
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municipal  na criação de escolas e os problemas com que se deparavam, 

especialmente, em termos financeiros. Mas temos também outro Xpo de fontes mais 

ligadas ao ensino, apesar de, infelizmente, não estarem completas. A maioria das 

fontes diretamente ligadas ao ensino estão compreendidas entre 1913 e 1918, como, 

por exemplo, o Registo das folhas do vencimento dos professores. Uma fonte 

interessante para este estudo é o Registo da correspondência da escola do sexo 

masculino de Remelhe, de 1920 a 1956. Esta fonte dá-nos a conhecer a relação que o 

professor Xnha, sobretudo, com o sub-inspetor do círculo, mas também os problemas 

com que este se deparava. Infelizmente, só existe este livro no arquivo municipal. 

Supomos que outros professores do concelho Xvessem também um livro destes, mas, 

por alguma razão, apenas o do professor da escola primária de Remelhe chegou até 

nós. Este Xpo de documentos seriam uma mais valia para um trabalho deste Xpo, 

sendo que é uma sorte termos acesso a este.  

 Era pressuposto analisar também algumas fontes hemerográficas, já que estas 

possuem dados importantes sobre questões relacionadas com a políXca local e 

nacional, assim como também tratam temas relacionados com a sociedade barcelense, 

daí a sua perXnência para o estudo. Apesar de chegar a analisar algumas dessas fontes, 

não houve tempo suficiente para analisar todas, devido ao período de exceção que 

vivemos, provocado pela COVID-19, que levou ao encerramento das bibliotecas 

durante alguns meses e, mesmo após a reabertura, não houve tempo para acabar as 

consultas que já havia realizado. Assim sendo, decidiu-se aproveitar os dados que já 

haviam sido recolhidos do jornal Barcellense (O), entre 22 de fevereiro de 1914 e 25 de 

outubro de 1919, e Folha da manhã: semanario poli8co e no8cioso, de 10 de 

novembro de 1910 a 8 de julho de 1911. A escolha do Barcellense, prendeu-se com o 

facto de este já exisXr antes da revolução republicana e ter  conXnuado a produzir após 

o golpe militar de 1926. Além disso, chegou a ser um jornal republicano, sendo que, 

em 1916, escreviam na capa Orgão do ParXdo Republicano Evolucionista de Barcelos. 

Infelizmente, na Biblioteca Municipal do Porto, só está disponível, para consulta, os 

volumes a parXr de 1914. Por isso mesmo, a escolha do segundo jornal recaiu 

primeiramente sobre a necessidade de cobrir os primeiros quatro anos do regime. Ao 

consultar o semanário Folha da Manhã, percebemos que Xnha um grande senXdo 
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criXco sobre o governo Republicano, sobretudo devido à promulgação da Lei de 

Separação do Estado das Igrejas. 

 Por fim, serão também uXlizados os censos da população portuguesa de 1900, 

1911 e 1920, bem as seguintes publicações de esta�sXca inXtuladas de Ensino Primário 

Oficial: 1910 a 1915; Ensino Primário Oficial: Anos lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919 

e, por fim, Instrução Pública: Dados estacs8cos referentes aos anos lec8vos de 

1919-1920 a 1920-1921. Os censos facultam-nos informações sobre a população 

residente em Barcelos e dados como as idades, sexo, estado civil, nível de instrução, 

entre outros. Já as publicações sobre a instrução são importantes para extrair dados 

sobre o Xpo de escolas existentes nas sedes dos círculos escolares e nos concelhos, 

bem como outros dados sobre os alunos e os professores. 

 No decorrer do trabalho, foi necessário uXlização de métodos de invesXgação, 

para desse modo alcançar conhecimentos sobre o tema a trabalhar. Antes demais, 

optou-se pelo o uso da grafia atual nas transcrições de texto de documentos da época. 

Assim sendo, passo a mencionar os instrumentos uXlizados para a elaboração deste 

estudo. 

 Como já foi mencionado anteriormente, esta invesXgação iniciou-se pela 

análise de uma fonte: os Debates Parlamentares. Quanto à baliza temporal, foi 

escolhido a Primeira República, ou seja entre 1911-1926. O espaço escolhido foi 

Barcelos. No motor de pesquisa do website dos debates parlamentares foram 

uXlizadas duas grafias: Barcellos, Barcelos e instrução primária. Quanto à recolha das 

informações fornecidas por esta fonte, uXlizou-se, como base de dados, uma folha de 

cálculo em Numbers. Colocou-se como tópicos: data; enXdade; Xpo; assunto; 

transcrição. Quanto à sua análise, esta será de forma quanXtaXva e qualitaXva.  

 Outras fontes analisadas foram as atas das sessões da Comissão Municipal 

Republicana de 1910 a 1912 e as atas das sessões da Comissão municipal 

administraXva de 1912 a 1923. Para estas, foi também uXlizada uma folha de cálculo 

em Numbers, onde se colocou os seguintes tópicos: data, folha e transcrição. 

 Portanto, a metodologia adotada focou-se na análise dos documentos e 

confronto entre eles. Deste modo, o pretendido é tecer uma narraXva com fontes 
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produzidas por orgãos administraXvos diferentes, que é o caso dos debates 

parlamentares e das atas municipais. 

 Para a análise dos dados presentes nos recenseamentos da população, 

publicados entre 1900 e 1930, e de outras fontes esta�sXcas, foram elaboradas 

tabelas, pirâmides de idade e mapas, sobre a informação correspondente a Barcelos. 

Nos censos, decidiu-se prestar maior atenção aos dados sobre a população total e a 

sua instrução, disXnguindo-se por sexo, por freguesia, por idades e as categorias 

profissionais. Encontrou-se alguma dificuldade com os dados publicados no 

recenseamento de 1900, devido à incongruência de números. A primeira dificuldade 

com que nos deparamos foi a transcrição pouco clara dos dados, induzindo à troca de 

números. Outro problema desse mesmo censo é a troca dos dados de duas freguesias: 

Fragoso e Tregosa. Quando colocamos os dados dos quatro recenseamentos analisados 

numa tabela por freguesia, é possível ver que havia, no caso de Tregosa, uma 

acentuada diminuição da população entre o censo de 1900 e 1911 e, em Fragoso, 

acontecia o contrário. O facto de, nas publicações esta�sXcas da época, não 

disXnguirem duas freguesias que começam por Vila Frescainha e duas que começam 

por Bastuço, foi outra das dificuldades encontradas. Procurou-se resolver esta dúvida 

consultando as atas municipais, os livros dos pagamentos de rendas, dos vencimentos 

e os autos de posses. No livro dos autos de posse, aparecia o auto de posse do 

professor da escola de São João de Bastuço, supondo-se, portanto, que a referida 

escola se situasse nesta freguesia. Porém, para Vila Frescainha não há nenhum 

documento que especifique a qual delas poderá referir. No livro dos autos de posse dos 

professores esta freguesia não aparece, pois os professores já lá lecionavam desde 

1904, como constatamos no livro de vencimentos . Assim sendo, decidiu-se procurar 9

nos recenseamentos qual destas duas possuía uma maior percentagem de população 

alfabeXzada, verificando-se que Vila Frescainha São MarXnho era maior, Xnha mais 

alfabeXzados e encontrava-se mais perto da cidade, por isso, calculamos que a escola 

seria aí . 10

 Neste livro eram colocadas as datas em que os professores tomaram posse da escola.9

 Consultar anexo 1.10
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 Os problemas que se antecipam para a realização deste trabalho são 

sobretudo a falta de fontes completas sobre o ensino em Barcelos. Como já foi dito 

anteriormente, muitas das fontes ter-se-ão perdido. Por exemplo, se nos fosse possível 

analisar mais livros, como o da escola masculina de Remelhe, podíamos perceber se os 

problemas eram gerais e até ter mais informações sobre outros assuntos. 

 Há também questões que dificilmente conseguiremos responder com o uso 

das fontes propostas. Este é o caso da importância de ser sede escolar. Infelizmente, as 

fontes uXlizadas não nos explicam o porquê, apenas mostram que havia uma grande 

insistência para que esta fosse transferida para o concelho de Barcelos. Além disso, 

estas mesmas fontes também não nos conseguem esclarecer com rigor o número de 

escolas oficiais a parXr do ano leXvo 1918-1919, em que freguesias exisXam escolas 

parXculares e subsidiadas e o número de escolas móveis, bem como a sua 

movimentação pelo concelho.  

 Este trabalho divide-se por quatro capítulos. O primeiro capítulo, pretende 

dar a conhecer ao leitor a situação económica, social e políXca do país, os ideais 

republicanos e a importância que este atribuíram à instrução e como a 1ª República 

pôs em execução o seu plano de alfabeXzação da população. O segundo, tenciona 

analisar a população barcelense, uXlizando dados esta�sXcos publicados entre o início 

do século XX e finais da década de vinte. Por sua vez, o terceiro capítulo, ocupa-se com 

o estudo sobre o papel do poder local e do poder central na instrução. Por fim, o 

úlXmo capítulo, pretende analisar geograficamente as escolas existentes no período 

em questão e comparar com as taxas de analfabetos e alfabeXzados por freguesia, bem 

como analisar o papel do professor. 
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1. A República e a Instrução — Contextualização 

 O período correspondente à 1ª República foi um dos mais instáveis da vida 

políXca portuguesa. A 5 de outubro de 1910, foi proclamada, na varanda da Câmara 

Municipal de Lisboa, a República. Este golpe vingou devido à perda de disciplina das 

tropas governamentais, que acabariam por render, e à inércia daqueles que apoiavam 

o regime deposto. Porém, e como David Pereira escreveu, os republicanos tomaram 

poder de um “país agrário e tradicional” , no qual foi complicado impor os seus ideais. 11

 Iniciava-se um período débil e efémero, em parte, devido as várias conjunturas, 

ficando conhecido como um “dos mais longos períodos de instabilidade políXca da 

nossa história contemporânea” , marcado pelos governos de curta duração, a Grande 12

Guerra, a peste e as suas consequências, sobretudo, económicas e sociais. Todavia, a 

28 de maio de 1926, era colocado um ponto final a este período, através de um golpe 

militar protagonizado pelo general Gomes da Costa. 

 Para entendermos a ascensão da República devemos, primeiramente, entender 

os seus antecedentes, especialmente a crise económica e o Ul8matum. Segundo 

Fernando Rosas, a crise económica e financeira vivida em Portugal, durante a úlXma 

década do século XIX ,“não é um caso isolado da Europa” . Para este autor, os sistemas 13

liberais oligárquicos da Europa anunciavam estar a entrar em crise. 

Consequentemente, esta conjuntura conduziu à “emergência de novas classes e grupos 

sociais e de novos parXdos políXcos” . No caso português, esta crise iniciou-se com o 14

Ul8matum, que denegriu a imagem do rei, com bancarrota financeira e suas 

consequências.  

 Portanto, este capítulo de contextualização, começa por dar a conhecer ao 

leitor a situação económica, social e políXca do país durante o período em questão, de 

modo a que se perceba as posições tomadas pelo poder central. Segue-se a análise dos 

 ROSAS, Fernando; ROLLO, Maria Fernanda (coord.) — História da Primeira República portuguesa.  2ª 11

ed. Lisboa: Tinta da China, 2009. p.79

 ROSAS, Fernando — A Primeira República 1910-1926: Como venceu e porque se perdeu. Lisboa: 12

Bertrand Editora, 2018 p.19

 Ob. Cit.13

 Ob. Cit.  p.21.14
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ideais republicanos, especialmente sobre a educação, pois só assim conseguimos 

perceber a importância do ensino para estes. Por fim, refleXmos sobre o processo de 

instrução da população levado a cabo pelo governo republicano. 

1.1.Caracterização do país durante a Primeira República 

 Mas, então, como se caraterizava a população portuguesa e o país neste 

período? As esta�sXcas que surgiram a parXr de metade do século XIX, mostravam um 

país analfabeto, o que ainda moXvava mais os republicanos a tornar a educação uma 

das suas bandeiras. Nas primeiras três décadas do século XX, Portugal caraterizava-se 

também como um país rural e com uma indústria pouco desenvolvida. Sacuntula de 

Miranda escreve que, em 1910, “85% da população era rural” , isto sem contar com 15

aqueles que, apesar de viverem no meio urbano, se dedicavam “a aXvidades ligadas à 

agricultura” .  Rui Ramos acrescenta que, na década vinte, Portugal conXnuava ter 16

“uma sociedade sobretudo rural” . No entanto, em relação à década anterior, a 17

população aumentou e a emigração reduziu. 

 Ligado ao facto de a maioria da população portuguesa ser rural, está a taxa de 

analfabeXsmo. Aliás, JusXno Magalhães, sugere que o nível de instrução da população 

acompanha “o desenvolvimento e são os países mais industrializados que apresentam 

uma escolarização universal” . Portanto, não devemos estranhar que um país com um 18

tecido industrial débil e uma grande concentração da população na agricultura, Xvesse 

uma grande número de analfabetos. 

 Com a proclamação da República, o diretório do ParXdo Republicano Português 

aproveitou para tomar o poder em Portugal e formar um Governo Provisório que, 

 MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. In 15

SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. De Oliveira (dir.) —Nova história de Portugal. vol. XI. Lisboa: Editorial 
Presença, 1991. 1ª ed. p. 13

 Ob. Cit. p. 52516

 RAMOS, Rui (coord.); SOUSA, Bernard Vasconcelos e; MONTEIRO, Nuno Gonçalo — História de 17

Portugal. p.614

 MAGALHÃES, JusXno — O rural e a escolarização em Portugal. Educação e Filosofia [Em linha]. vol. 27, 18

nº especial (2013), p. 63-74 [Consult. 25 Mai. 2020] Disponível na Internet: h�p://www.seer.ufu.br/
index.php/EducacaoFilosofia/arXcle/view/22688/12721. p.72
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desde logo, procedeu a algumas alterações que os disXnguia do governo anterior. No 

entanto, João Bonifácio Serra afirma que este “foi um produto de um arranjo de úlXma 

hora e a distribuição de pastas resultado de negociações apressadamente realizadas 

entre dirigentes do ParXdo” . Segundo Rui Ramos, assis�amos ao «recomeço liberal», 19

uma vez que a lei anXcongreganista de 1834 e o Código AdministraXvo de 1878 foram 

restabelecidos . 20

 Apesar de a Assembleia ConsXtuinte ser apenas eleita em maio de 1911, no dia 

20 de abril, saíu o decreto que separava do Estado a igreja, sendo um dos decretos que 

mais polémica gerou. O mesmo aconteceu com o decreto que reformulou a instrução, 

publicado a 29 de março de 1911. Na obra Nova História de Portugal, Oliveira Marques 

defende que o Governo Provisório conseguiu, em menos de um ano “cumprir alguns 

dos pontos principais do programa republicano, bem como consolidar o novo regime, 

assegurar a ordem pública interna e alcançar o reconhecimento por parte das 

potências estrangeiras” . 21

 O Governo Provisório tomou medidas nos campos social e económico, cultural, 

militar e das liberdades públicas. Sendo, inclusive, considerada por Joaquim Pintassilgo, 

“a fase mais criaXva do ponto de vista do reformismo republicano”  É de salientar o 22

combate ao clericalismo, através da Lei da Separação do Estado das Igrejas, que esteve 

em vigor durante 3 anos  e era “uma tarefa central para os principais sectores 23

republicanos” . Pretendia-se, sobretudo, conceder a liberdade de consciência e de 24

culto ao cidadão, sendo que o Estado deixava de ter uma religião. Todavia, houve mais 

 SERRA, João Bonifácio - Do 5 de Outubro ao 28 de Maio: a instabilidade permanente. In REIS, António 19

(dir.) - Portugal Contemporâneo. Lisboa: Publicações Alfa, 1990. Vol. 3. p. 19.

 RAMOS, Rui (coord.); SOUSA, Bernard Vasconcelos e; MONTEIRO, Nuno Gonçalo — História de 20

Portugal. 7ª ed. Lisboa: Esfera dos Livros, 2012. p. 584.

 MARQUES, A. H de Oliveira (coord.) - Portugal da Monarquia para a República. p.701 — 702.21

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 22

da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Edições Colibri, 1998. p. 49.

  ALVES, Jorge Fernandes — Liberdade de Consciência, Liberdade de Cultos: o papel da lei de separação 23

do Estado das Igrejas (1911). [Em linha]. CEM. nº3. p. 13 - 28. Disponível em: h�ps://
www.researchgate.net/publicaXon/253645411_Liberdade_de_conscincia_liberdade_de_cultos?
ev=prf_pub. p. 13.

 Ob. Cit. p. 14.24
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leis que se destacaram, como criação da assistência publica, a introdução do registo 

civil obrigatório, entre outras. 

 Este governo tomou também medidas sobre a saúde pública. A primeira ação 

aconteceu, logo a 18 de outubro, com a exXnção da Inspecção de Sanidade Escolar das 

três circunscrições escolares da República e a da Inspeção Médica das Escolas de 

Lisboa. Nesse mesmo mês, foram tomadas medidas para a proteção de peste 

bubónica. A 9 de Fevereiro de 1911, era exXnta a Direcção-Geral de Saúde e 

Beneficência Pública e subsXtuída pela Direcção-Geral de Saúde. 

 No campo social, a atuação deste Governo revelar-se-ia “extremamente 

decepcionante” . As novas leis do Inquilinato e da Família ficaram muito aquém das 25

pretensões e reivindicações das camadas populares. Os operários perderam cedo a 

credibilidade na República e "as relações entre o regime e o movimento operário 

seriam sempre tempestuosas” . Apesar de deter uma lei da greve, esta proibia os 26

piquetes e exigia um pré-aviso com uma semana de antecedência, pois, para o 

republicanos as greves eram inoportunas.  

 Nas primeiras eleições legislaXvas, realizadas em maio de 1911, a maioria dos 

candidatos pertenciam ao PRP . A Assembleia ConsXtuinte Xnha a importante missão 27

de discuXr e aprovar uma consXtuição, como também “corroborar os atos ditatoriais 

do Governo Provisório que o haviam organizado e consolidado” . No entanto, a 28

incompaXbilização entre o Governo e o diretório do parXdo, levou a que os 

republicanos se dividissem. Enquanto o governo optava por “uma via mais radical e 

revolucionária”, o diretório preferia “uma maior moderação no conjunto das medidas 

imediatas a pôr em práXca” . Todavia, este não foi o único moXvo que levou à divisão 29

do parXdo, uma vez que dentro do Governo havia também rivalidades, exisXndo uma 

 SERRA, João Bonifácio - Do 5 de Outubro ao 28 de Maio: a instabilidade permanente. In REIS, António 25

(dir.) - Portugal Contemporâneo. Lisboa: Publicações Alfa, 1990. Vol. 3 p. 24.

 Ob. Cit. p. 25.26

 Sigla para ParXdo Republicano Português.27
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incompaXbilidade entre o ministro mais radical, Afonso Costa, que contava com o 

apoio de Bernardino Machado, com Antonio José de Almeida e Brito Camacho.  

 Estas desavenças tornaram-se claras aquando as eleições presidenciais de 

Agosto de 1911. Os parXdários de António José de Almeida e de Brito Camacho, que 

em conjunto Xnham maioria na Assembleia, elegeram Manuel de Arriaga em vez de 

Bernardino Machado, apoiado por Afonso Costa. Estas divisões dentro do parXdo 

republicano acabariam por levar à formação de três parXdos: o ParXdo Republicano 

Português, de Afonso Costa, à esquerda; o ParXdo Republicano Evolucionistas, de 

António José de Almeida, à direita; o ParXdo da União Republicana, de Brito Camacho.  

 De modo a travar a influência crescente de Afonso Costa, Manuel de Arriaga, 

eleito presidente da República, defendeu que o primeiro ministério consXtucional 

deveria ser formado por individualidades que não Xvessem feito parte do Governo 

Provisório. Assim sendo, decidiu convidar João Chagas a formar o primeiro governo 

consXtucional. No entanto, este ficava, à semelhança de Manuel de Arriaga, prisioneiro 

a “uma maioria conjuntural e heterogénea, desprovida de coerência e sintonia 

políXcas” . Para piorar a situação, à cisão parXdária, que Xnha repercussões diretas na 30

assembleia, juntaram-se as incursões monárquicas. A incursão monárquica de Paiva 

Couceiro, que se iniciou na Galiza e desceu até Vinhais, teve um efeito avassalador no 

governo de João Chagas, levando à exoneração do Ministro da Guerra, o general 

Pimenta de Castro. Esta exoneração deveu-se à “aXtude alegadamente passiva 

adoptada” , uma vez que o ministro considerava ser mais vantajoso deixar “a coluna 31

couceirista internar-se mais profundamente no território” . Por sua vez, João Chagas 32

pretendia uma atuação “mais imediata e espetacular” . Após o congresso do ParXdo 33

Republicano, no final do mês de outubro, João Chagas demiXu-se e regressou a Paris, 

onde já Xnha sido embaixador.  
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 Com esta demissão, o Presidente da República convidou para formar governo 

Augusto Vasconcelos, que Xnha feito parte do ministério deposto. Devido à divisão 

interna dos republicanos, pretendia-se criar um “governo de concentração” , que seria 34

composto, maioritariamente, pelo ParXdo DemocráXco  e a União Nacional 35

Republicana , sucedendo ao «bloco» . O governo de Augusto Vasconcelos durou 36 37

apenas sete meses, devido às críXcas feitas pelo ParXdo DemocráXco ao Ministro do 

Interior e á demissão de “três ministros democráXcos” .  38

 Manuel de Arriaga decidiu chamar Duarte Leite a formar governo, que deixou 

de fora os unionistas. Pouco tempo depois, ocorreu a segunda incursão monárquica, 

novamente sobre o comando de Paiva Couceiro e parXndo de Espanha. Porém, desta 

vez houve repercussões em várias cidades, incluindo Barcelos. Nas atas das sessões da 

Comissão Municipal Republicana de Barcelos é feita uma menção a este assunto. Na 

sessão de 13 de julho de 1912, o presidente referiu-se à entrada dos conspiradores em 

Valença e Chaves e elogia as forças republicanas, propondo um voto de louvor. Além 

disso, propôs também um voto de louvor ao governador civil do distrito e ao 

administrador do concelho, pela maneira como procederam a fim de ser manXda a 

ordem na vila e concelho . Segundo João Serra, os democráXcos foram quem 39

beneficiou destas incursões, tendo recebido “apoios e adesões num ambiente de 

fervor em prol da República” .  40
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 Assim, até 1913, o país foi governado por ministérios de coligação, sobretudo, 

com maiorias de almeidistas e de camachistas. A estes coube a importante e dincil 

missão de “p|ôr em execução a soma grande de inovações, reformas e melhoramentos 

decretados pelo Governo Provisório” , bem como lidar com a instabilidade social, 41

provocada tanto pelas incursões monárquicas, como pela resistência à lei da 

separação, que colocavam “a consolidação do Estado republicano”  em risco. 42

Consequentemente, era necessário um governo forte que conseguisse “conXnuar a 

obra revolucionária do Governo Provisório” .  43

 Assim sendo, Arriaga chamou Afonso Costa a formar governo, que recebeu o 

apoio dos unionistas e dos independentes. Durante o seu governo, foi produzida uma 

elevada quanXdade de legislação, especialmente, “no campo das finanças” , de modo 44

a “diminuir o défice orçamental” . De toda a sua produção legislaXva, podemos 45

destacar a «lei travão», que impedia os deputados de “propor medidas que 

diminuíssem a receita ou agravassem a despesa” . Esta medida permiXu que as 46

contas, referentes ao ano económico de 1912-13, apresentassem saldo posiXvo, assim 

como “nos orçamentos de 1913-14 e 1914-15”  e a diminuição da “divida pública 47

total” . No que toca à instrução, nota-se que o ParXdo DemocráXco Xnha especial 48

interesse, uma vez que possuía no seu programa um capítulo só para esta. No seu 

programa, defendiam a criação de um Ministério da Educação Pública bem como de 

estruturas de apoio escolar como, por exemplo, cursos noturnos para os adultos, 
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escolas móveis e bibliotecas populares. Quanto ao professorado, pretendiam melhorar 

a sua situação e insisXam na importância da sua formação. No âmbito da 

descentralização, pretendiam passar, definiXvamente, para as câmaras municipais os 

serviços  de instrução primária. Nesse mesmo ano foi, finalmente, criado o Ministério 

da Instrução Pública. Apesar de ter cumprido algumas das suas propostas no campo da 

educação e instrução, no que toca ao invesXmento de infraestruturas, ficou longe do 

esperado. No entanto, o governo de Afonso Costa recebeu contestações influenciadas 

por Machado Santos, levando à sua demissão, apenas um ano depois da sua 

nomeação, tendo sido subsXtuído por Bernardino Machado. 

 Por sua vez, Bernardino Machado procurou trazer alguma “paz”, através de “um 

programa de «reconciliação nacional»” . Para isso, propôs no parlamento, uma 49

votação de amnisXa aos monárquicos e aos sindicalistas. Em 1914, foi eleita, em 

Barcelos, uma vereação monárquica que chamou a atenção do Parlamento. Durante 

uma intervenção na Câmara dos Deputados sobre questões relacionadas com esta 

vereação, Domingos Leite Pereira defende que “É preciso que os reaccionários não 

tomem por esse país fora a políXca de cordialidade como significando fraqueza, para 

fazerem tudo quanto represente despres�gio à República” . Por sua vez, Bernardino 50

Machado defendeu que: 

Neste momento, a políXca de apaziguamento é uma obrigação moral dos 

republicanos. O Governo apresentou o seu programa e o Parlamento aceitou-

o. Tomámos, portanto, o compromisso de fazer uma políXca de 

apaziguamento, que é uma políXca de imparcialidade, para irmos, nessas 

condições, ao acto eleitoral . 51

CriXcou ainda as divisões internas do parXdo, afirmando que estas “é que tem 

animado os monárquicos. Se não houvesse divisões no grande parXdo republicano, 

não teriam alguns facilitado a eleição de monárquicos em Barcelos” . 52
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 Prometeu também a revisão da lei da separação, mas, a discussão da lei na 

especialidade, foi “adiada «por falta de tempo»” . Nos finais de julho de 1914, 53

espoletava a Primeira Guerra Mundial, na qual Portugal alinhou pelos aliados, pois só 

assim garanXa a “defesa do património colonial” . As primeiras eleições gerais 54

legislaXvas, marcadas para 1915, foram adiadas e foi requerida uma “reunião 

extraordinária do Congresso para 23 de novembro” , na qual foi autorizada a 55

intervenção militar no conflito internacional. Poucos dias depois, Bernardino Machado 

abandonou o poder, deixando-o nas mãos dos democráXcos. Os democráXcos 

pretendiam formar “um Governo de unidade republicana sob a sua égide” . Todavia, 56

não conseguiram, pelo que Afonso Costa cedeu a “chefia do Governo a Vítor Hugo de 

Azevedo CouXnho, presidente da Câmara dos Deputados” . 57

 Devido a esta instabilidade, Arriaga decidiu intervir, provocando a demissão do 

Governo e confiou a organização do ministério no general Pimenta de Castro, tendo 

sido considerado, por muitos, “um autênXco golpe de Estado” . Este recebia, 58

especialmente, o apoio de “todas as correntes opostas ao ParXdo DemocráXco” . 59

Pimenta de Castro ocupou-se, sobretudo, com as eleições legislaXvas que se 

aproximavam, com o seu governo a alterar a lei eleitoral e a marcar uma data para o 

processo eleitoral. O Congresso, suspenso pelos democráXcos no dia 12 de janeiro e 

até 4 de março, foi proibido pelo general. 

 Descontentes com o rumo tomado, os democráXcos decidiram insurgirem-se 

contra o Governo. Assim sendo, a 14 de maio, eclodiu uma revolução dirigida pela 

Junta Revolucionária, que “conseguiu derrubar o governo e instalar, de novo, os 
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democráXcos no poder” . Foi então necessário organizar um novo ministério, tendo 60

sido chamado, pela Junta Revolucionária, João Chagas. Porém, ao deslocar-se para 

Lisboa foi viXma de um atentado, sendo subsXtuído por José de Castro, que presidiu 

dois ministérios. Após a revolução, o presidente da república demiXu-se, sendo eleito 

Teófilo de Braga. 

 Ainda demorou algum tempo entre a formação do governo republicano e as 

primeiras eleições gerais legislaXvas, que só se realizaram a 13 de junho de 1915. 

Nestas, o parXdo democráXco saiu vitorioso, conseguindo eleger 106 deputados. 

Apesar da vitória dos democráXcos, José de Castro “sucedeu a si próprio” , uma vez 61

que Afonso Costa sofreu um acidente que o deixou impossibilitado de assumir o poder 

até novembro, altura em que “formou o seu segundo Governo homogéneo” . 62

Defensor de “uma União Sagrada” , a 16 de março de 1916, Afonso Costa  cedeu “a 63

presidência do ministério […] a António José de Almeida, […] retendo apenas a pasta 

das Finanças” . Um ano depois, os evolucionistas abandonaram o governo, apesar de 64

manter o seu apoio. Tanto a guerra como a conjuntura internacional, trouxeram 

“consequências internas desastrosas” . Às forças expedicionárias que parXam para 65

França e para as colónias, juntava-se e “escassez de géneros […] até ao extremo da 

fome” . Concentrando as suas forças na guerra e nas relações internacionais, Afonso 66

Costa negligenciou a políXca interna. 

 A 5 de dezembro de 1917, e aproveitando o facto de a maior parte do exército 

estar em Flandres e o chefe de governo em missão fora do país, Sidónio Pais chefiou 

uma revolta, que visava acabar com a alegada demagogia dos democráXcos, mas 
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também opor-se ao envio de mais militares para a guerra. O ministério, que estava 

confiado a Norton de Matos, demiXu-se, Afonso Costa foi preso e Bernardino Machado 

, então Presidente da República, foi desXtuído e recebeu uma inXmação para deixar o 

país. Por sua vez, Sidónio Pais instaurou uma ditadura militar, com o apoio do ParXdo 

Unionista, do qual fez parte. 

 Após o golpe, a consXtuição foi alterada. Os poderes foram todos concentrados 

nas mãos de Sidónio Pais que, além de desXtuir o Presidente da República, dissolveu o 

Congresso e decretou alterações à ConsXtuição. A República conXnuaria a ser a 

mesma, mas “acessível a católicos, monárquicos e sindicalistas” , ou seja, todos 67

aqueles que se insurgiram contra as medidas adoptadas por Afonso Costa. Segundo 

Armando Malheiro da Silva, a cooperação com os monárquicos apenas foi aceite por 

Sidónio, porque este “estava disposto a um compromisso que para ele nascia da 

necessidade de salvar o país” . Foi estabelecido o sufrágio universal masculino. 68

Sidónio foi eleito a 28 de Abril de 1918 e introduziu um regime presidencialista 

semelhante ao americano.  

 Um mês antes da sua eleição, os unionistas, descontentes com a feição 

ditatorial da “República Nova” (como se inXtulava o novo regime), reXraram-se do 

governo, passando à abstenção e, mais tarde, à oposição. Nas eleições legislaXvas, os 

“três parXdos da «República Velha»” , recusaram-se a concorrer. Já os monárquicos 69

apresentaram-se em grande número, ganhando a minoria. Assim, o Congresso ficou 

consXtuído pelo ParXdo Nacional Republicano, que possuía a maioria, e “uma forte 

minoria de monárquicos e de católicos” . 70
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 Este regime caraterizou-se por uma intensa “aXvidade legislaXva e 

administraXva” , para que pudesse jusXficar o golpe. PraXcamente todos os 71

ministérios foram reorganizados e foram criados os novos Ministérios da Agricultura e 

das Subsistências; decretaram-se reformas importantes nos ensinos secundário, 

técnico e superior e nas bibliotecas e arquivos; reformulou-se a Lei da Separação e 

restabeleceram-se comunicações com o VaXcano . 72

 Com a força militar do seu lado, foi possível à “Nova Democracia” resisXr às 

tentaXvas de revoluções. Este regime só perderia a sua força após o assassinato de 

Sidónio, em dezembro de 1918, que, segundo Oliveira Marques, fez o país mergulhar 

“numa das mais graves crises políXcas da sua história moderna” . Ao perceber-se a 73

existência de movimentações monárquicas no norte, o ministério decidiu revogar “as 

alterações à ConsXtuição e fez eleger o seu decano, almirante Canto e Castro, 

Presidente da República” . Todavia, o clima políXco instável que se vivia, levou a que 74

um grupo de monárquicos se revoltassem e proclamassem “a Monarquia no Porto e 

em Lisboa” , tendo apenas sorte no Norte, que dominaram mais ou menos um mês, 75

até as forças republicanas entrarem no Porto, daí ficar conhecida como Monarquia do 

Norte. Numa representação enviada pelo presidente da Comissão ExecuXva sobre a 

criação de uma escola superior primária no concelho, este uXlizou este facto como um 

dos moXvos para aumentar o número de insXtuições de ensino no norte do país: 

Além de que, se em alguma parte do país são necessário o desenvolvimento da 

instrução e propaganda da republica e, das ins8tuições democrá8cas é 

certamente a província do Minho uma das que mais reclamam esforços 

orientados neste sen8do, afim de não tornar possível a adesão de movimentos 

como o que, ainda ha pouco, teve esta região por teatro . 76
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 O governo sidonista cedeu o lugar “a um governo de coligação […] em que 

entravam representantes de todos os parXdos políXcos” , sob a regência de José 77

Relvas. Em março, com a formação de um novo ministério, presidido por Domingos 

Pereira, os sidonistas desaparecem da cena políXca. A parXr de 1919, pretendia-se 

implantar novamente o rotaXvismo entre dois parXdos: o PRP e o recém formado 

ParXdo Republicano Liberal . A 11 de maio de 1919, o ParXdo DemocráXco venceu as 78

eleições legislaXvas. Assim, a República velha regressava, como está escrito na obra de 

Rui Ramos “voltaram os republicanos, a ConsXtuição de 1911 e o domínio do PRP” . 79

Porém, não conseguiram “segurar o poder” .  80

 A Nova República velha também ficou marcada pela instabilidade políXca, uma 

vez que durante este período “tomaram posse 25 governos sucessivos” . Oliveira 81

Marques considera que esta instabilidade se devia, sobretudo, à “incapacidade dos 

democráXcos obterem maiorias absolutas que lhes permiXssem governar por si 

próprios” . A situação económica do país também não era melhor. O fim da guerra 82

trouxe “problemas económicos e sociais” , tais como a inflação, a desvalorização da 83

moeda, o aparecimento do fascismo e do comunismo e a conturbação social, do qual 

se destaca o outubrismo. No entanto, a parXr de 1922, “a situação geral do país tendia 

a melhorar” . Por esta altura, António Maria da Silva, dos democráXcos, teve um dos 84

governos mais duradouros, conseguindo governar de 7 de fevereiro de 1922 até 15 de 
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novembro 1923. Oliveira Marques acrescenta ainda que os ministérios desse período 

foram “sobretudo governos de execução, de administração e não de criação” .  85

 Após a sua demissão, o então presidente da República, Teixeira Gomes, decidiu 

chamar para formar governo o ParXdo Nacionalista , mas este teve uma curta 86

duração. O ParXdo DemocráXco vivia também momentos de instabilidade, devido à 

sua divisão entre direita e esquerda, que tornavam o parXdo “indisciplinado e incapaz 

de exercer uma forte ação governaXva ou de oposição” . Os anos de 1924 e 1925 87

foram também instáveis, sucedendo-se vários ministérios. No final de novembro de 

1925, realizaram-se eleições legislaXvas que deram a vitória aos democráXcos. Para 

formar aquele que “seria o úlXmo ministério da 1ª República” , foi novamente 88

chamado António Maria da Silva.  

 A 1ª República Portuguesa acabou por ser deposta através do golpe militar de 

28 de maio de 1926, encabeçado pelo general Gomes da Costa, que contou com o 

apoio da maioria do exército e deveu-se, sobretudo, ao descontentamento da 

população em geral e descredibilização da República junto destes. Dois dias depois, o 

governo caía e Bernardino Machado nomeava “um triunvirato, de que faziam parte 

Cabeçadas, Gama Ochoa e Gomes da Costa” , sendo as pastas distribuídas entres si. 89

1.2. Os ideais republicanos sobre a educação 

 Na obra Nova História de Portugal, Oliveira Marques refere-se ao 

republicanismo como “uma espécie de utopia” , uma vez que defendia um “regime 90

perfeito «do povo para o povo», baseado em completa igualdade, liberdade e «jusXça 
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democráXca»” . O republicanismo dos finais do século XIX vai atrair para si “as 91

camadas sociais urbanas excluídas ou marginalizadas do sistema” . Os profissionais 92

liberais, que aparecem com a industrialização e urbanização, e que possuíam 

“rendimentos e habilitações culturais que lhes permitem votar e até intervir 

poliXcamente” , viam no PRP uma maneira de poderem dar a sua opinião. Portanto, o 93

PRP concentrava-se nos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa. De modo a difundir 

os seu ideais à maioria da população, os militantes republicanos escreviam os seus 

textos em linguagem corrente e, muitas vezes, em diálogo, para que fosse “facilmente 

apreensível pelas massas populares” . 94

 A doutrina republicana desta época alicerçava-se na corrente filósofa posiXvista 

de August Comte e de Émile Li�ré e na ideia utópica de regeneração do povo 

português, recuperando o “atraso que nos separa dos países mais avançados” . Esta 95

doutrina centrava-se na lei posiXvista dos três estados. Segundo Amadeu Carvalho 

Homem, esta teoria contemplava que “a decisiva transformação mental da espécie 

humana ocorreria quando o modo de pensar posiXvo ou cien�fico eliminasse por 

completo os ves�gios teológico-metansicos, impelindo a Humanidade para uma 

República definiXva e edificada à sombra dessa presumida «verdade cienXfica»” . No 96

entanto, Joaquim Pintassilgo defende que o republicanismo português não seguia o 

posiXvismo no seu estado puro, sendo uma mistura de várias correntes, “onde o 

posiXvismo, cienXsmo, evolucionismo, darwinismo, empirismo e materialismo se 

relacionam e se interpenetram” . 97
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 Os republicanos acreditavam em duas teorias que podiam levar ao poder: a 

teoria da evolução e a teoria da revolução. Contudo, a primeira parecia não surXr 

grandes efeitos. Aliás, em 1910, apenas cerca de “12% da população do país Xnha 

direito de voto: cerca de metade dos homens com mais de 21 anos. Os que realmente 

votavam eram muito menos” . O saber ler e escrever era, no AnXgo Regime, um 98

privilégio que apenas o clero, a aristocracia e a burguesia Xnha e, na sua maioria, o 

sexo masculino. Como já foi referido anteriormente, os republicanos consideravam 

necessário pôr termo a esta realidade. Para o nosso estudo, devemos prestar mais 

atenção à teoria da evolução, que rejeitava “o recurso a meios revolucionários” . A 99

adoção da doutrina posiXvista levou a que, os republicanos portugueses, valorizassem 

os meios pedagógicos para a divulgação do seu credo e introduziu a ideia de que o 

triunfo do regime republicano era inevitável . Os republicanos acreditavam ainda que 100

“o ensino e divulgação das evidências democráXcas junto dos cidadãos eleitores, os 

obrigaria a repensar o senXndo das suas votações” , fortalecendo o parXdo 101

republicano.  

 Como sabemos, os republicanos optaram pela revolução, para conseguir 

instaurar um governo republicano. No fundo, e tal como Fernando Catroga escreveu, 

esta era já a teoria defendida na década de 80 e foi colocada à prova na revolta de 31 

de janeiro de 1891, que fracassou . Todavia, durante a sua governação, conXnuaram 102

a parXlhar a ideia de ser necessário instruir a população, pois só assim alcançariam o 

seu objeXvo de reformar a mentalidade portuguesa. Aliás, não tardaram em 

apresentar uma reforma da instrução pública, publicada a 29 de março de 1911, e que 

Fernando Rosas declara “ousada” . Se Xvermos em conta a fragilidade do regime 103

consagrado a 10 de outubro de 1910, é normal que os seus apoiantes acreditassem 

que a educação cívica era o melhor caminho para a sua consagração e estabilização, 
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apresentando-a como “uma alternaXva credível à monarquia” . Por ter “um papel 104

fulcral no respeitante à salvaguarda do regime” , a escola devia ser “militantemente 105

laica, patrióXca e republicana” , ou seja as escolas deviam ser obrigatórias, gratuitas 106

e neutras na matéria religiosa. Tendo em consideração que a educação Xnha o poder 

de “transformar os indivíduos e as sociedades”, não é de admirar que os republicanos 

julgassem que a sua permanência no poder dependia do nível de instrução e educação 

que a população recebesse, uma vez que o homem livre “só haveria de florescer […] 

através do acesso ao conhecimento”  e só assim o futuro da República ficava seguro.  107

 Antes demais, devemos disXnguir instrução de educação, uma vez que são 

termos diferentes e, por isso, devem ser diferenciadas. Joaquim Pintassilgo refere que 

foi no século XIX que se atribuiu um papel relevante à instrução, acrescentando que a 

diferença está no facto de a instrução se referir “à aquisição dos conhecimentos 

básicos e a educação remete para a formação moral, cívica e social” . O mesmo 108

afirma que o que mais se disXngiu sobre esta matéria, foi a “grande riqueza do debate 

pedagógico” , sendo João Barros um dos pedagogos que mais se destacou. Este 109

pedagogo falava numa «educação republicana» e defendia uma “raíz nacionalista no 

senXdo exaltado do termo” , ou seja o seu sucesso dependia de como os 110

republicanos relacionariam o republicanismo com o patrioXsmo.  

 Nesta discussão entre a instrução e a educação surgiram duas vozes: os que 

preferiam a instrução, pois acreditavam que o combate ao analfabeXsmo passava pela 

 ROLLO, Maria Fernanda (coord) — Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Vol. I: A-104

E. p. 1080.

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 105

da Primeira República Portuguesa. p. 114.

 ROLLO, Maria Fernanda (coord) — Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Vol. I: A-106

E. p. 1080.

 ROSAS, Fernando — A Primeira República 1910-1926: Como venceu e porque se perdeu. p. 50-51107

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 108

da Primeira República Portuguesa. p. 62—63. 

 Ob. Cit. p. 52.109

 CARVALHO, Rómulo de— História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 110

fim do regime de Salazar-Caetano. 3ªed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p. 652.

39



aprendizagem do alfabeto, e os que priorizavam a educação , criXcando o 111

«feXchismo do alfabeto». Alguns republicanos pressupunham que a alfabeXzação não 

era uma solução, pois acreditavam que, apesar de ser dadas ferramentas (ler, escrever, 

contar), estas não seriam uXlizadas corretamente. Entre estes, estava Leonardo 

Coimbra. Este afirmava que também era preciso “ensinar este povo a pensar, a 

trabalhar e a amar” . Outros autores, como João Barros, consideravam ambos 112

importantes, uma vez que, para eles, a instrução era o meio para aXngir “a educação 

integral do cidadão” . Joaquim Pintassilgo reconhece que os republicanos nunca 113

consideraram um mais importante que o outro, entendendo que era necessária “uma 

relação ínXma entre os dois polos” . 114

 Todavia, nem todos se mostravam a favor da «educação republicana», 

perpetuada por João de Barros, especialmente os pedagogos ligados ao movimento da 

Escola Nova. Dentro destes, destaca-se Adolfo Lima, que defendia a neutralidade da 

escola. Este considerava que essa neutralidade devia “ser total, incluindo a 

neutralidade filosófica e políXca” . 115

1.2.1. O discurso republicano local sobre a instrução 

 Quando o tema da instrução é referido nas intervenções dos membros das 

Comissão Municipal, é clara a crença destes na doutrina utópica republicana de 

regeneração. Portanto, será interessante a análise deste assunto nos discursos dos 

republicanos barcelenses.  

 Nos primeiro anos de governação republicana, é nos possível perceber que os 

dirigentes da Comissão Municipal defendem o ideal de um povo instruído. Estávamos 

 Dentro dos apoiantes da educação contavam-se pedagogos e educadores associados ao movimento 111
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escolas primárias da Primeira República Portuguesa. p. 64.

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 112

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 673.

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 113

da Primeira República Portuguesa. p. 65.

 Ob. Cit.114

 Ob. Cit. p. 120.115

40



numa fase em que era necessário fortalecer os ideais republicanos para que não 

surgissem insurreições contra o novo regime políXco e consolidar o poder. Por estes 

anos, sempre que o tema da instrução é abordado nas sessões, os seus membros 

mostravam preocupação em demonstrar que apoiavam. Temos como exemplo uma 

intervenção do presidente da comissão sobre a vinda de uma missão das escolas 

móveis,  que havia sido uma iniciaXva do seu vice-presidente: 

pôs em ação toda a energia que lhe dá o seu amor pela causa da instrução do 

povo, para conseguir a vinda duma destas missões que estão sendo reclamadas 

para todo o pais (…) A comissão mostra assim o interesse que toma pela inicia8va 

do seu vice-presidente e pela instrução do povo do concelho que considera o 

primeiro passo para a sua republicanização — Entende que às câmaras que 

pretendem fazer obra democrá8ca e concorrer para a consolidação da Republica, 

terão que preocupar acima de tudo com a rápida difusão da instrução  116

De facto, não seriam bons republicanos se não o fizessem. Apesar de a câmara não 

possuir fundos para a criação de novas escolas, os membros da comissão municipal 

exortavam as vantagens que o invesXmento na instrução traria para o concelho, uma 

vez que, segundo o próprio presidente da comissão, o desenvolvimento da aXvidade 

intelectual era o necessário para que “todos os munícipes possam auferir as vantagens, 

sociais e individuais, que o derramamento da instrução primária lhes pode 

proporcionar” . 117

 Já em 1912, ao falar sobre o desempenho da Liga Barcelense de Instrução e 

Educação, o administrador do concelho afirma que a instrução e educação “são 

realmente os dois maiores fatores do progresso nacional não podendo também de, por 

sua parte, deixar de louvar tudo quanto tendo no desenvolvimento do ensino” .  118

 Em suma, à semelhança do que já foi escrito anteriormente sobre os ideais 

republicanos no campo da instrução, os republicanos barcelenses viam a instrução 
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como uma mais valia para o povo, uma vez que “da instrução do povo depende o 

futuro da pátria” . Consideravam que só através da instrução era possível 119

democraXzar e consolidar a República. 

1.3. O processo de instrução e educação da população 

 As primeiras medidas implantadas pelo governo português, para a redução da 

taxa de analfabetos, surgiram em 1878, sendo que, nessa altura, a taxa de analfabetos 

rondava os 79,4% . Tal como em outros campos, Portugal mostrava um atraso 120

comparaXvamente à restante Europa. Para resolver este problema com que o país se 

confrontava, era necessária a alfabeXzação de massas, através de um sistema de 

escolas públicas, gratuitas e de caráter obrigatório . No seu arXgo, Rui Ramos 121

analisou a distribuição espacial da alfabeXzação, na qual considera haver dois países: 

“o país do analfabeXsmo masculino do país do analfabeXsmo feminino” . O 122

historiador considera que, a norte da Serra da Estrela, a população alfabeXzada 

masculina “é mais elevada que a sul” . Já com a feminina, assisXmos a uma inversão, 123

uma vez que a barreira passa a ser o rio Tejo e existem mais mulheres alfabeXzadas no 

sul do que no norte. 

 Até à proclamação da República, o ensino primário era administrado através da 

reforma de 1901, de Hintze Ribeiro , que mostrava um avanço comparaXvamente ao 124
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feito anteriormente. Esta reforma era caracterizada pela sua centralização, que seria 

desconXnuada com a aprovação do decreto de 29 de março de 1911.  

 Durante este período, as escolas de ensino primário eram gratuitas e 

obrigatórias, durante um período de três anos, e concluía-se com o exame de 1º grau. 

Cada sexo teria uma escola, regidas por professores do respeXvo sexo. As escolas do 

mesmo sexo apenas exisXriam caso necessário e deveriam ser regidas por uma 

professora. Os vencimentos dos professores sofreram um ligeiro aumento, mas, 

mesmo assim, situavam-se entre os mais baixos da função pública . Sobre a 125

gratuidade do ensino primário, esta estava já prevista desde a reforma pombalina, 

passando pela ConsXtuição vinXsta, a Carta ConsXtucional e a ConsXtuição de 1838.  

Fernando Catroga afirma que, apesar dos esforços para uma reforma significaXva na 

instrução, “exisXu uma grande desadequação entre estas intenções e os seus efeitos 

práXcos” . Quanto à sua obrigatoriedade, foi a reforma de Rodrigues Sampaio que 126

lhe deu mais relevo.  

 Joaquim Pintassilgo afirma que podemos associar a importância da educação 

com o “oXmismo educaXvo, de raízes simultaneamente iluminista e posiXvista, 

tendencialmente utópico”  do republicanismo. A educação seria o remédio para que 127

a sociedade portuguesa, que se encontrava em decadência, se regenerasse. 

  A 15 de outubro, apenas 10 dias após a revolução, sai pelas mãos do Ministério 

da Guerra o primeiro diploma “que aponta para o sistema escolar” . Este decreto 128

passa pela nomeação de uma “comissão para elaborar um projeto de regulamento de 

instrução preparatória” , o que demonstra uma preocupação por esta temáXca. 129
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 Rómulo Carvalho considera que os dirigentes concentraram a sua atenção “na 

resolução dos problemas já tradicionais” . Eram estes o analfabeXsmo, a existência 130

de poucas escolas primárias, os professores primários não possuírem uma boa 

preparação pedagógica e cien�fica e a sua mísera situação económica . Em relação 131

aos outros países europeus, Portugal estava aquém, e não era apenas na instrução. 

 Em 1912, Alves dos Santos, que fez parte do governo provisório, ficou 

“encarregado de visitar a França, a Suíça e a Bélgica para se inteirar dos progressos 

pedagógicos dessas nações” . Por esta ocasião, foi discípulo Clapsrède, em Genebra 132

e, quando voltou, foi nomeado inspetor primário. Alves dos Santos afirmava que 

Portugal era, certamente, um país de analfabetos. Acreditava que, para resolver o 

problema do analfabeXsmo no país e o porquê de, neste campo, ser inferior a outros 

países europeus, era “indispensável recorrer à filosofia da história, à antropologia, à 

etnologia, à economia políXca, à esta�sXca, à demografia, à psicologia coleXva, enfim a 

todas as ciências que possam elucidar sobre as condições em que se gerou, 

desenvolveu ou estacionou a nossa nacionalidade desde o século XII” . Já as causas 133

estavam “nos defeitos do caráter nacional, nos prejuízos e preconceitos do nosso povo 

e também nas leis do determinismo histórico que se manifesta pela ação dos 

elementos dissolventes da nossa vida coleXva” . Além disso, acreditava também na 134

descentralização dos serviços de ensino . 135

 O mesmo concordava com aquilo que Adolfo Coelho Xnha redigido no ensaio 

Esboço de um programa para o estudo antropológico, patológico e demográfico do 

povo português, no qual procurou “determinar até que ponto é real o grau de 

decadência de que nos acusam e nos acusamos muitas vezes, as causas dessa 
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decadência e os remédios que devem ser-lhes opostos” . No seu estudo concluiu que 136

a falta de iniciaXva, o espírito quase constante de hesitação, a incapacidade progressiva 

para o trabalho e para o trabalho intelectual persistente, grande pressa em chegar às 

posições mais altas a que se pode aspirar, predomínio dos senXmentos egoístas sobre 

os coleXvistas, espírito excessivo de imitação, insânia moral frequente, entre outros , 137

e que a principal causa se encontra na “falta de educação capaz de imprimir a todos os 

orgãos da vida o exercício que exige o sei desenvolvimento normal, equilibrado” . 138

 Os legisladores republicanos acreditavam que a presença de ordens religiosas 

no ensino e as praxes e privilégios da Universidade de Coimbra condicionavam o 

“avanço dos ideais revolucionários” . Portanto, era necessário acabar com estas para 139

conseguir prosseguir com os projetos republicanos. 

 Aquando a implantação da República, não exisXa um ministério que tratasse 

exclusivamente os assuntos ligados à instrução, apesar dos governantes admiXrem vir a 

criar um ministério que tratasse disso. Assim sendo, até à sua criação, este assunto 

ficou ao encargo do Ministério do Interior, que subsXtuía o Ministério do Reino , 140

através da Direção-Geral da Instrução Primária. Áurea Adão defende que estes serviços 

“encontravam-se num caos, não eram eficientes e exigiam múlXplas e diversas 

formalidades” . Como já foi dito anteriormente, o Ministério da Instrução foi apenas 141

criado a sete de julho de 1913, sendo importante referir que, entre a sua criação e o 

fim da 1ª República, foram nomeados quarenta ministros, “sem contar com os que 

desempenharam interinamente” . 142
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 No dia 8 de outubro de 1910, foi promulgado um decreto proveniente do 

Ministério da JusXça sobre a expulsão dos jesuítas do território português e exXnção 

das insXtuições religiosas. Uma das missões deste governo, parecia, claramente, 

“conseguir a laicização da sociedade e pôr fim à influência da igreja católica” . 143

 No primeiro arXgo deste documento era colocado novamente em vigor “como 

lei da República a de 3 de Setembro de 1859” , que impedia os jesuítas, que foram 144

desnaturalizados, fossem definiXvamente expulsos de Portugal e de todos os seus 

domínios. Já o segundo, determinava a expulsão imediata dos jesuítas.  

 No sexto arXgo, “os membros das demais companhias, congregações, 

conventos, colégios, associações, missões ou outras casas de religiosos pertencentes a 

ordens regulares” , foram obrigados a passar para clero secular, ou “a não viver em 145

comunidade religiosa” . Apesar de estarem autorizados a viver em Portugal, não 146

podiam “exercer o ensino ou intervir na educação quer como professores ou 

empregados, quer como diretores ou administradores de quaisquer insXtutos ou 

estabelecimentos de ensino” . No entanto, Maria Lúcia de Brito Moura afirma que 147

havia a possibilidade destes se manter nas escolas parXculares, mas, segundo o 

previsto na Lei da Separação, estas teriam de pedir autorização ao Ministério da 

JusXça . 148

 Nesse mês, foram promulgados vários decretos que consagravam várias 

medidas entre as quais, a supressão do ensino de doutrina cristã nas escolas. A 22 de 

outubro de 1910, foi promulgado um decreto pelo ministério do Interior, que 

“determina a exXnção do ensino da doutrina cristã nas escolas primárias e normais 

 MOURA, Maria  Lúcia de Brito — A “guerra religiosa” na 1ª República. p. 55.143

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 144

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 659.

 Ob. Cit.145

 Ob. Cit. p. 660.146

 Ob. Cit.147

 MOURA, Maria Lúcia de Brito — A Guerra religiosa na Primeira República: Crenças e mitos num 148

tempo de utopias. SL: Editorial No�cias, 2004. p. 437.
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primárias” . Consideravam o ensino de dogmas “incompa�vel com o pensamento 149

pedagógico que deve regular a instrução educaXva das escolas primárias”  e, 150

portanto, passaria a ser ministrado nas escolas valores cívicos e morais, demonstrado 

pelo professor. 

 À implantação do novo regime, foram imediatamente nomeados pelo ministro 

do Interior, António José de Almeida, para a realização de um estudo e redação de uma 

reforma do ensino primário, João de Barros, Diretor-Geral da Instrução Primária, e João 

de Deus Ramos, chefe da ReparXção Pedagógica. 

 A 29 de março de 1911, foi publicado o decreto que reformularia o ensino 

primário em Portugal. Rómulo de Carvalho classifica tal documento como 

“notabilíssimo que nos colocaria ao nível dos países mais avançados no domínio da 

instrução, se fosse minimamente executada” . Os republicanos privilegiavam o ensino 151

primário, não só por serem as “escolas do povo e por elas todos deveriam passar” , 152

mas porque também “seriam o instrumento fundamental da formação do «homem 

novo» republicano, o cidadão consciente, patriota e parXcipaXvo na nova ordem” . 153

 Logo na primeira parte do preâmbulo, o decreto fornece-nos informações 

importantes sobre a visão dos republicano no que toca ao ensino e instrução. Começa 

por afirmar que, através da educação, o homem desenvolve harmoniosamente as suas 

faculdades, para assim conseguir Xrar o melhor proveito. Consideravam que a 

educação é algo constante durante a vida, mas as crianças precisam de alguém que as 

guie. A progressão da sociedade estava dependente de uma educação “con�nua, 

incessante e persistente”  que conduzisse o ser humano a alcançar “o tríplice aspeto: 154

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 149

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 660.

 Ob. Cit.150

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 151

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 665.

 ROLLO, Maria Fernanda (coord) — Dicionário de História da I República e do Republicanismo. p. 1142.152

 Ob. Cit.153

 Decreto, de 29 de março de 1911, reorganizando os serviços de instrução primária. Diário do Governo 154

nº 73. Ministério do Interior. Lisboa. p. 1341.
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nsico, intelectual e moral” . Depois de «libertar as crianças da influência jesuíta», a 155

República devia a “emancipar definiXvamente de todos os falsos dogmas” , para que 156

a criança crescesse e fosse autónoma. Foi proposta a introdução da educação infanXl, 

especialmente para as camadas mais pobres, onde consideravam que se formaria 

verdadeiramente a “alma da pátria republicana” . Estabeleceram também a ligação 157

entre a instrução e a educação, pois, sem a instrução, a educação é deficitária. ExisXam 

homens com excelente moral, mas que mal sabiam ler e exisXa também o contrário. 

Acreditavam que só pela “instrução segura e experimental”  o homem alcançaria 158

uma boa moral que refutaria os preconceitos do «velho mundo». Definiram que, para 

alcançar a moral moderna era preciso “comparar os senXmentos dos homens, analisar 

o caráter dos povos e perscrutar os próprios designios da História” . Algo impossível 159

caso fosse analfabeto. Na escola primária, as crianças teriam acesso à educação e à 

instrução, mas também às noções morais do caráter, através de um discurso didáXco, 

de conselhos e de exemplos. Pretendiam apostar num ensino práXco, que concedesse 

à criança conhecimentos em disXntas áreas. Quanto ao professor de instrução 

primária, propunham a valorização do seu cargo, por considerarem ser “um grande 

obreiro da civilização” . 160

 O ensino primário estava dividido em três escalões: elementar, complementar e 

superior. O elementar seria obrigatório para todas as crianças de ambos os sexos, entre 

os sete e os catorze anos. Já os outros dois escalões seriam facultaXvos. O ensino 

primário elementar teria a duração de três anos. Durante o primeiro ano, os alunos 

desenvolveriam as competências literárias, cien�ficas, ar�sXcas e técnicas. Previa ainda 

que deviam exisXr escolas para cada sexo e mistas, apenas quando não fosse possível, 

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1341.155

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1341.156

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1342.157

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1342.158

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1342.159

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1342.160
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devido à fraca densidade populacional escolar. No entanto, este Xpo de ensino tardaria 

a aparecer “sobretudo por falta de verbas orçamentais” . 161

 Rómulo de Carvalho afirma que apesar dos esforços dos republicanos no 

combate ao analfabeXsmo, este não teve “a eficiência necessária para Xrar o país do 

seu baixíssimo nível cultural” e acusa a classe burguesa de não desejar que a classe 

mais desfavorecida se aproximasse “do seu nível” .  162

 Após a conclusão do ensino primário elementar e aprovação através de um 

exame, os alunos poderiam seguir para o ensino secundário ou então para o ensino 

primário complementar. O ensino primário complementar teria a duração de dois anos, 

seria facultaXvo e gratuito, a sua função era desenvolvimento do já aprendido e a 

uXlização de outras disciplinas, como ciência nsico-químicas e histórico-naturais 

aplicáveis à vida laboral (indústrias, agricultura, fotografia, entre outros). Mas também 

foi contemplado, neste decreto, aXvidades para o sexo masculino (exercícios militares) 

e outras para o feminino (por exemplo, economia domésXca). 

 Ao concluir este, através, também, de aprovação de exame, o aluno podia 

seguir para o ensino primário superior. Este era também facultaXvo e gratuito, Xnha a 

duração de três anos e serviria para “aperfeiçoar os conhecimento adquiridos nas 

escolas elementares e complementares” , mas também para adquirir novas apXdões. 163

Quando terminado, os alunos deviam proceder a um exame, que os habilitava a 

matricular-se nas Escolas Normais Primárias, nas Escolas técnicas, ou, então, no Liceu. 

 Já o ensino da religião, conhecido por moral, ficou excluído deste decreto pela 

necessidade da escola ser neutra a tal tema. Este decreto acrescentava ainda que o 

professor carregava um grande peso sobre si, o de “ser o árbitro dos desXnos morais 

da pátria” . 164

 MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 161

524.

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 162

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 672.

 Ob. Cit. p. 674.163

 Ob. Cit. p. 675.164
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 Ao proibir o culto religioso e forçar uma neutralidade religiosa, os republicanos 

viram-se obrigados a encontrar alternaXvas para impor valores, que, até então, 

estavam confinados à religião. Por isso, é introduzida uma nova disciplina, a educação 

cívica, bem como alguns cultos cívicos nacionalistas e patriotas, como “o culto da 

pátria, da bandeira e dos grandes heróis” , que também seriam explorados por 165

disciplinas como história e geografia. Um destes cultos era a Festa da Árvore. Embora 

já exisXsse na monarquia, tendo sido a primeira realizada em 1907, pela Liga Nacional 

de Instrução, só se generalizaria em 1913. No entanto, por volta de 1916, esta festa 

perderia a sua força e nem com o impulso dado, em 1923, pelo ministro da instrução 

João Camoesas, se reviveria.  

 Em 1918, foi promulgado um decreto que reXrava o poder às câmaras e passava  

para as mãos do Estado. Um ano depois, com a ocupação do cargo de Ministro de 

Instrução por Leonardo Coimbra, é promulgada outra nova reforma. Esta nova reforma 

passava “a gestão dos serviços do ensino primário”  às Juntas Escolares. A estas 166

pertenciam “representantes das Câmaras e professores primários” . Porém, um 167

decreto de 1922, informa-nos que estas também falharam, pois não cumpriram “com a 

sua missão”  e cometeram “as maiores ilegalidades” . Além disso, este novo 168 169

decreto incluía uma novidade, a passagem da obrigatoriedade escolar de três para 

cinco anos, “que representaria grande progresso se pudesse ser rigorosamente 

executada” . No fundo, o ensino primário elementar, de três anos, e o ensino 170

primário complementar, não obrigatório, de 2 anos, fundiu-se e passou a designar por 

ensino primário geral, de frequência obrigatória. 

 Podemos concluir que, de toda a legislação promulgada neste período, o 

decreto que mais se destacou foi o de 29 de março de 1911. Destacou-se por ser 

 ROLLO, Maria Fernanda (coord) — Dicionário de História da I República e do Republicanismo. p. 1143.165

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 166

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 679.

 Ob. Cit.167

 Ob. Cit.168

 Ob. Cit.169

 Ob. Cit. p. 681.170
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inovador e revolucionário, ainda que, na realidade, tenha ficado aquém das 

expectaXvas republicanas, em parte, devido aos entraves económicos. O facto de este 

ser o decreto mais trabalhado não é de estranhar. Como podemos constatar, à 

semelhança dos governos, também o Ministério da Instrução foi afetado pela 

instabilidade. Esta instabilidade levava a que os ministros não esXvessem tempo 

suficiente no poder para trabalhar novas reformas completas e inovadoras. Como é 

óbvio, a obra educaXva republicana recebeu algumas críXcas dos seus 

contemporâneos. É o caso do pedagogo João de Barros que, em 1916, escreveu que, 

no que toca à educação e à instrução, a obra republicana era medíocre. Aquando o 

golpe militar, alguns pedagogos da altura não se opuseram à transição de regime, por 

considerarem ser necessário “pôr cobro à inquietação pública pelo recurso a um braço 

forte” . 171

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 171

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 720.
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2. Evolução demográfica e alfabe4zação da população 

barcelense 

 Neste trabalho dedicamos um capítulo ao estudo da população do concelho de 

Barcelos durante a 1ª República. Decidimos uXlizar os censos de 1911, 1920 e 1930, 

que Xnham por sua missão recolher dados demográficos e sociais sobre a população 

portuguesa. 

 A esta�sXca é um método uXlizado pelo Estado para conhecer a situação social 

e económica do seu país. Esta ferramenta indica dados sobre um país, como “a sua 

riqueza, as suas gentes, o estado da sua indústria, comércio, cultura, etc.”  e, por isso,  172

torna-se fundamental para melhorar o estado do país e as condições de vida dos que o 

habitam. Aliás, os censos dão-nos a conhecer informações sobre a população, 

dividindo-a por sexo, por idade, por ocupações profissionais e o grau de instrução. 

 Assim sendo, o conhecimento da população portuguesa é deveras importante 

para o nosso estudo, pois, através deste, podemos compreender as iniciaXvas 

republicanas e se estas foram um sucesso ou um falhanço. Como a população nunca se 

manteve igual, para conseguirmos comparar as diferentes décadas, decidimos 

converter os números em percentagens. 

 Outro dos objeXvos deste estudo é relacionar a população do concelho de 

Barcelos com os dados nacionais e distritais, em temas como a demografia e a 

instrução, para assim percebermos a sua evolução ao longo da 1ª República e as 

diferenças entre estes. Portanto, uXlizaremos várias tabelas para que este tema seja 

trabalhado ao máximo.  

 RAVARA, António Pinto — A classificação socioprofissional em Portugal (1806-1930).  Análise Social 172

[Em linha]. vol. XXIV,  nº 103-104 (1988), p.1161-1184 [Consult. 25 Mai. 2020]. Disponível na Internet: 
h�p://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223032668N6aOF0fp1Yw58ZF3.pdf. p.1161
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2.1. Dados populacionais 

Tabela 1. A população portuguesa entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Entre 1900 e 1930, a população portuguesa cresceu cerca de 24%. De 1900 para 

1911, assisXmos a um crescimento de 10%, enquanto,  de 1911 a 1920, temos apenas 

o crescimento de 1% da população, o que se pode jusXficar pela conjuntura políXca e 

social da época, ou seja, pela entrada de Portugal na Grande Guerra, em 1917, e por 

vários surtos epidémicos, como o Xfo , a gripe pneumónica , e varíola  que 173 174175 176

assolou o país, entre 1918 e 1919, e provocou um número considerável de mortes . E 177

Ano Total da 
população

População 
Masculina

% População 
feminina

%

1900 5 423 132 2 591 600 47,78788345922612 831 532 52,2121165407739

1911 5 960 056 2 828 691 47,46081244874213 131 365 52,5391875512579

1920 6 032 991 2 855 818 47,33668589924963 177 173 52,6633141007504

1930 6 825 883 3 255 876 47,69897169347913 670 007 53,7660402324505

 Segundo Maria Antónia Pires de Almeida, “declarou-se uma epidemia de Xfo exantemáXco no Porto”, 173

entre dezembro de 1917 e agosto de 1918. ALMEIDA, Maria Antónia Pires de — As epidemias nas 
no�cias em Portugal: cólera, peste, Xfo, gripe e varíola, 1854-1918. História, Ciências, Saúde — 
Manguinhos. [Em linha]. vol. 21. n.º2. (2014) p.687-708. [consult. 14 Mai. 2020]. Disponível na Internet: 
h � p s : / / r e p o s i t o r i o . i s c t e - i u l . p t / b i t s t r e a m / 1 0 0 7 1 / 9 4 8 9 / 1 /
publisher_version_0104_5970_hcsm_21_2_0687.pdf. p. 698, 704

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol I. Lisboa: 174

Imprensa Nacional, 1923. p. 7

 A gripe pneumónica terá entrado em Portugal em  junho de 1918, através de trabalhadores rurais que 175

trabalharam “nas ceifas em Badajoz e Olivença”. A epidemia “aXngiu seu pico em outubro e começou a 
declinar em novembro” até dezembro de 1918. ALMEIDA, Maria Antónia Pires de — As epidemias nas 
noccias em Portugal: cólera, peste, 8fo, gripe e varíola, 1854-1918. p. 699, 700, 704

 Maria Antónia Pires de Almeida afirma que “entre junho e dezembro de 1918 verificou-se uma 176

epidemia de varíola que obrigou a um movimento de vacinação rigorosíssimo em todo os país.”. 
ALMEIDA, Maria Antónia Pires de — As epidemias nas no�cias em Portugal: cólera, peste, Xfo, gripe e 
varíola, 1854-1918. p.701, 704

 Estudos apontam para cerca de 135 mil mortes em Portugal — SOBRAL, José Manuel; LIMA, Maria 177

Luísa — A epidemia da pneumónica em Portugal no seu tempo histórico. Ler História [Em linha], nº 73 
(2018), p. 45—66 [consult. 8 Abr. 2020]. Disponível na Internet: h�ps://repositorio.iscte-iul.pt/
bitstream/10071/17176/1/lerhistoria-4036%282%29.pdf p.50
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também pelas fases migratórias, entre 1911 e 1913 . Por fim, de 1920 a 1930, a 178

população cresce cerca de 13%. Isto deveu-se a uma elevada ferXlidade conjugada com 

a queda da mortalidade. A adoção da vacinação, por exemplo, no caso da varíola, que 

se tornou obrigatória a todos os indivíduos com mais de oito anos para exercerem 

certos cargos ou frequentarem certos espaços , pode ter contribuído para este 179

crescimento populacional. Mas, também se pode dever à adoção de hábitos de higiene 

e medidas sanitárias, colocadas em práXca durante os surtos epidémicos . 180

 Quanto à disXnção da população por sexos, em 1900, 47,88% da população 

portuguesa era do sexo masculino e 52,21% do feminino. A taxa correspondente ao 

sexo masculino apresenta, para as décadas seguintes, um pequeno decréscimo. Por 

sua vez, a taxa correspondente ao sexo feminino aumenta de década para década, 

sendo que, em 1930, se encontrava nos 53,77%. 

Tabela 2. População no distrito de Braga entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

  

Ano Total da 
população

População 
Masculina

% População 
feminina

%

1900 357 159 161 496 45,2168361990038195 663 54,7831638009962

1911 382 276 174 230 45,5770176521675208 046 54,4229823478325

1920 376 141 170 236 45,2585599549105205 905 54,7414400450895

1930 414 784 193 138 46,5635125752199221 645 53,4362463354421

 MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. 178

ed. p. 14

 ALMEIDA, Maria Antónia Pires de — As epidemias nas noccias em Portugal: cólera, peste, 8fo, gripe e 179

varíola, 1854-1918. p. 701

 O então diretor da Direção Geral da Saúde, Ricardo Jorge, aconselhava a adoção de hábitos de 180

higiene  e medidas sanitárias como a lavagem das mãos, o uso de sabonetes e desinfetantes, bem como, 
banhos obrigatórios e desinfeção de roupas e casas. ALMEIDA, Maria Antónia Pires de — As epidemias 
nas noccias em Portugal: cólera, peste, 8fo, gripe e varíola, 1854-1918. p. 699, 702.
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 No distrito de Braga, o crescimento populacional apenas se verificou entre 1900 

a 1911, cerca de 7%,  e de 1920 a 1930, cerca de 10%, sendo que, entre 1911 e 1920, a 

população no distrito diminuiu cerca de 2%, em relação aos dados do censo anterior. O 

distrito foi, inclusive, contemplado como um dos distritos que teve uma queda 

acentuada . Como já referimos anteriormente, essa década ficou marcada pela 181

guerra e pela gripe pneumónica, podendo ser uma repercussão disso. Foram atribuídos 

ao distrito 9276  óbitos por esta gripe . No distrito, a população masculina 182

correspondia a 45,58%, em 1911, passando para 45,57%, em 1920. Por seu lado, o sexo 

feminino apresenta, para a mesma cronologia, um aumento, passando dos 54,42% 

para os 54,74%. Como é obvio, a descida na taxa do sexo masculino e a subida na do 

feminino, leva-nos a considerar que morreram mais homens. Quanto à década 

seguinte, ambos os sexos apresentam um aumento. 

Tabela 3. População no Concelho de Barcelos entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Já o concelho de Barcelos, apesar de apresentar crescimento da população, este 

não se assemelha ao crescimento do país. Enquanto no país assisXmos a uma redução 

no volume de crescimento, passando de 10%, em 1911, para 1%, em 1920, em 

Barcelos, a taxa de crescimento aumentou de 8%, em 1911, para 11%, em 1920. Isto 

inverte-se em 1930, com a taxa de crescimento nacional a aumentar para os 13% e a 

Ano Total da 
população

População 
Masculina

% População 
feminina

%

1900 46 981 20 881 44,445626955577826 100 55,5543730444222

1911 51 099 22 958 44,928472181451728 111 55,0128182547604

1920 56 998 26 002 45,619144531387130 996 54,3808554686129

1930 57 700 25 694 44,530329289428132 007 55,471403812825

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol I. Lisboa: 181

Imprensa Nacional, 1923. p.8

 SOBRAL, José Manuel; LIMA, Maria Luísa — A epidemia da pneumónica em Portugal no seu tempo 182

histórico. p. 51
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do concelho aumenta apenas 1%. Quanto à disXnção por sexo, em 1900, 44,45% da 

população era masculina e 55,55% feminina. Em 1911, a população masculina aumenta 

para 44,93%, mas o maior aumento surge em 1920, em que passa para os 45,62%. Já 

em 1930, diminuí para os 44,53%. Com o sexo feminino parece acontecer o contrário, 

apresentando uma diminuição da taxa em 1911, para 55,01%, e, mais acentuada, em 

1920, onde se situava nos 54,38%, havendo um aumento considerável, para 55,47%, 

em 1930. Concluímos que, à semelhança dos dados nacionais e distritais, também 

exisXam mais mulheres que homens no concelho de Barcelos. Esta diferença pode-se 

explicar pela emigração, uma vez que “em alguns casos o homem parXa primeiro, 

tentava resolver os problemas que deixava para trás, pagando dívidas, por exemplo, e 

criando depois as condições para chamar os familiares .   183

2.2. Dados sobre a alfabe4zação 

 Passamos à análise dos analfabetos, disXnguindo-os pelo sexo, para assim 

percebermos a relação entre pertencer ao sexo masculino ou feminino, seguido-se a 

analise dos dados sobre a população instruída, uXlizando a mesma divisão entre sexos.  

 Como é obvio para o leitor, o sexo feminino terá sempre uma taxa de 

analfabeXsmo maior que o masculino. Por um lado, não nos podemos esquecer que, 

apesar de parXlhar ideais como a igualdade, os republicanos não viam a mulher como 

um ser igual ao homem. Porém, o Estado parece não desconsiderar a mulher, uma vez 

que, nos decretos sobre a instrução contemplava a criação de escolas femininas ou 

então mistas. No entanto, e como vamos ver no próximo capítulo, no caso do concelho 

de Barcelos exisXam poucas escolas destas Xpologias. 

 Por outro lado, considerava-se mais vantajoso um homem possuir estudos do 

que uma mulher, o que conduzia a um maior número de matrículas masculinas. Aliás, 

as leis eleitorais de 1913 e 1915 provam mesmo isso. Segundo estas, apenas os 

cidadãos do sexo masculino alfabeXzados Xnham direito a voto. Além disso, a 

imposição do serviço militar obrigatório, entre os 17 e os 45 anos, e o fim das 

 ALVES, Jorge — Os Brasileiros: Emigração e retorno no Porto oitocen8sta. Porto: Faculdade de Letras 183

da UP, 1993. p. 211.
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remissões , levou ao aumento do número de mancebos, sendo que muitos destes 184

vinham do meio rural, onde exisXam mais analfabetos. Tendo em conta a crença 

republicana sobre o poder da instrução para a mudança de mentalidades, noção de 

uma nação democráXca e insXgação de um senXmento de patrioXsmo, a sua 

obrigatoriedade levava a que possuísse um papel “reformador e regenerador da 

própria sociedade civil” . Com o intuito de fornecer essa instrução, “o quartel seria 185

também uma escola” , onde os militares analfabetos receberiam instrução primária, 186

bem como os valores cívicos e morais. Isto leva-nos a ponderar que uma parte 

substancial da população masculina analfabeta podia, por exemplo, ser analfabeta aos 

17 anos, mas, passando dez anos, ser alfabeXzado. 

 Também será realizada uma comparação entre o número de analfabetos e 

instruídos do mesmo sexo, de forma a percebermos se a população evoluiu ou se 

manteve analfabeta e, caso exista evolução, se esta foi significaXva ou não. 

 No prólogo do recenseamento de 1911, é reconhecido que ,desde de 1890, o 

número de analfabetos no país havia descido, passando de 79,2%, em 1890, para 

75,1%, em 1911. No entanto, relembram que estes números estavam aquém da 

restante Europa .  187

 Já a parXr de 1920, a direção geral sugeriu que as crianças até aos 7 anos não 

deviam ser contabilizadas, uma vez que ainda não Xnham a idade escolar legal, algo 

relembrado no censo de 1930. O texto do relatório de 1920, revela-nos que o  

analfabeXsmo conXnua a ser considerado “o inimigo mais terrível da nossa democracia 

e contra o qual é urgen�ssimo que a República faça o mais decidido e enérgico 

 Até então era possível escapar ao serviço militar obrigatório através do pagamento de uma taxa. 184

MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 
442, 446

 Ob. Cit. p. 448185

 Ob. Cit.186

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1911. Parte I. Lisboa: 187

Imprensa Nacional, 1913. p. 22
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esforço” , sugerindo que num cur�ssimo tempo se modifique “a desgraça e 188

vergonhosa situação legada pelo anXgo regime” . 189

 No recenseamento de 1920, a direção geral da esta�sXca previa que o 

analfabeXsmo só desapareceria por volta da década 2030 a 2040, caso não fossem 

tomadas medidas para “debelar mais prontamente” . É também feita uma 190

comparação entre Portugal, a Bélgica, a França e a Suíça, explanado-se as razões pelas 

quais o nível de instrução em Portugal faz grande diferença do belga. No quadro 

apresentado, é possível ver que o número médio de habitantes por cada escola belga e 

portuguesa se assemelha. No entanto, o número de analfabetos em Portugal é 

superior, o que é jusXficado, no documento, com cinco causas: a ideia de que o ensino 

não tem uXlidade, leva a que não inscrevam as crianças; Portugal não tem escolas 

suficientes para toda a população; as distâncias entre as escolas e a habitação das 

crianças, bem como as más condições em que se encontram os caminhos; a 

precariedade das instalações e do material de ensino; e o baixo número de professores 

e auxiliares por escola .   191

2.2.1. A população analfabeta dis4nguida pelo sexo 

 Primeiramente, analisamos, a nível nacional, distrital e concelhio, o número de 

analfabetos ,disXnguindo entre o grupo masculino e feminino.  

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol I. Lisboa: 188

Imprensa Nacional, 1923. p. 12

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol I. Lisboa: 189

Imprensa Nacional, 1923. p. 12

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol I. Lisboa: 190

Imprensa Nacional, 1923. p. 12

 Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol I. Lisboa: 191

Imprensa Nacional, 1923. p. 13
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Tabela 4. Número de Analfabetos em Portugal entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Como podemos observar na tabela 4, a percentagem de analfabetos do sexo 

masculino no país apresenta, de década para década, uma diminuição. No início do 

século, a taxa de analfabetos do sexo masculino era de 43,53%, e, em 1930, estava nos 

42,66%. Para o sexo feminino, verificamos um constante aumento na taxa de 

analfabetos entre 1900 e 1930.  

 Infelizmente, o aumento da percentagem de analfabetos do sexo feminino 

revela que os republicanos não conseguiram cumprir com os seus programas. Por 

exemplo, no programa republicano de 1891, na parte do Manifesto e Programa, que 

abordava as liberdades, era contemplada “a educação progressiva da mulher” . Por 192

sua vez, o ParXdo DemocráXco, que publicou um novo programa em 1912, defendia no 

seu primeiro capítulo, “a elevação progressiva da capacidade civil da mulher” , o que, 193

como sabemos, só poderia ser alcançado com a instrução. Portanto, perguntamo-nos 

como é que, por um lado, a ideologia do Estado defendia uma mulher emancipada e, 

por outro, a percentagem de analfabeXsmo feminino no primeiros trinta anos do 

século XX aumentou. Certamente, podemos associar a duas razões: o consenso social 

de que a mulher devia ficar em casa e a falta de invesXmento em escolas.  

Ano Sexo 
Masculino 

% Sexo 
Feminino 

% Total

1900 1 855 091 43,53308445989712 406 245 56,46691554010294 261 336

1911 1 936 131 43,23575873399262 541 947 56,76424126600744 478 078

1920 1 838 419 42,98041703946452 438 922 57,01958296053554 277 341

1930 1 974 448 42,66320483112752 653 540 57,33679516887254 627 988

 MARQUES, A. H de Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 192

372

 Ob. Cit. p. 373193
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Tabela 5. Número de Analfabetos no distrito de Braga entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Na tabela, sobressai, desde logo, que a diferença entre os géneros masculino e 

feminino é mais elevada que a nível nacional, exisXndo uma maior irregularidade entre 

décadas. Em 1900, a taxa de analfabetos, do sexo masculino, situava-se nos 38,03%, e, 

a do sexo feminino, nos 61,97%. Em 1911, assisXmos ao aumento da taxa de 

analfabetos do sexo masculino e diminuição do feminino, o primeiro passou para os 

38,73% e o segundo para os 61,17%. Em 1920, a taxa masculina voltava a diminuir, 

para os 38,43%, e a feminina a aumentar, para os 61,57%. No início da década de 30, 

voltava a inverter-se. A taxa masculina passava para os 40,26% e a feminina para os 

59,73%. 

Tabela 6. Número de Analfabetos no Concelho de Barcelos entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Quanto ao concelho de Barcelos, os dados já se assemelham aos distritais. Ao 

olharmos para os números, salta-nos logo à vista os dados de 1920, em que a taxa de 

Ano Sexo 
Masculino 

% Sexo 
Feminino 

% total 

1900 105 640 38,0259889852777172 170 61,9740110147223277 810

1911 112 472 38,7306943990082177 923 61,2693056009918290 395

1920 106 845 38,4257128060535171 211 61,5742871939465278 056

1930 119 881 40,2671691623504177 833 59,7328308376496297 714

Ano Sexo 
Masculino 

% Sexo 
Feminino 

% Total 

1900 12 770 34,948958646925223 769 65,051041353074836 539

1911 14 015 35,74434441072225 194 64,25565558927839 209

1920 13 703 28,027653351332635 188 71,972346648667448 891

1930 15 279 36,33617921948226 770 63,66382078051842 049
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analfabetos do sexo feminino aumentava de 64,26%, em 1911, para 71,97%, em 1920. 

No entanto, em 1930, voltava a baixar para um valor inferior a 1911, 63,66%. No sexo 

masculino, assisXmos a uma montanha russa. No início do século XX, a taxa de 

analfabetos do sexo masculino situava-se nos 34,95%, aumentando para 35,74%, em 

1911, voltando a diminuir para 28,03%, em 1920, e, em 1930, volta a subir, fixando-se 

nos 36,34%. Isto leva-nos a quesXonar se a políXca educaXva no concelho de Barcelos 

foi eficaz logo a parXr da promulgação do decreto de 30 de março de 1911, ou se 

demorou até mostrar resultados posiXvos.  

 O número alto de analfabetos do sexo feminino refleXa-se muito no consenso 

social de que as mulheres deviam cuidar da casa e não seguir uma carreira profissional. 

Em 1928, o professor da escola masculina da freguesia de Remelhe, António de Souza 

Barroso, dava ao inspetor do círculo escolar de Barcelos o conhecimento de como a 

escola havia funcionado até então. No seu texto, o professor menciona a razão para a 

existência de menos raparigas que rapazes, que é os pais julgarem a instrução inúXl e 

prejudicial. Porém, o professor menciona que, nesse ano, houve um pequeno aumento 

do número de alunas matriculadas. 

O número de crianças matriculadas do sexo masculino foi sempre muito mais 

que o das do sexo feminino pelo errado preconceito, que felizmente tende a 

desaparecer de alguns pais julgarem inú8l e até prejudicial para suas filhas o 

conhecimento dos rudimentares princípios da instrução primária. E digo, 

felizmente, porque no corrente ano le8vo já foi consideravelmente muito mais 

o número de meninas que se apresentaram à matricula, e frequentam a escola 

com a maior regularidade. Não é porém, tão elevado ainda que completa a 

lotação duma sala, como era de desejar, ao passo que a dos rapazes excede, 

em muito a lotação da outra.  194

 No entanto, isto também acontecia com alguns rapazes, que não recebiam 

instrução primária devido ao pensamento da época. Para o concelho, temos o exemplo 

de uma intervenção na Comissão Municipal AdministraXva de um dos seus vogais 

informando que a escola do sexo masculino era pouco frequentada por aí não se 

ensinar a doutrina cristã: 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Ensino Pré-Primário e Básico — Registo de Correspondência Expedida 194

da Escola Primária do Sexo Masculino de Remelhe, de 1920 a 1956. 
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a escola oficial para o sexo masculino da freguesia de Perelhal, de 

funcionamento recente, é muito pouco frequentada, em razão dos chefes de 

família não mandarem os seus filhos à escola, a ctulo de ali se não ensinar o 

catecismo, e atendendo a que esse ensino é proibido, por lei, nas escolas . 195

 Como já foi referido no capitulo anterior, a proibição do ensino da doutrina 

cristã nas escolas primárias foi uma das primeiras medidas promulgadas, aquando a 

proclamação da República. De facto, esta parece ter sido uma realidade no país, devido 

ao seu catolicismo fervoroso, especialmente no meio rural, como era o caso de 

Barcelos. No seu estudo, Maria Lúcia de Brito Moura afirmou que, no meio rural, 

exisXa um ambiente hosXl contra os republicanos, sendo que a comunidade susXnha o 

clero, mostrando, inclusive, alguma desconfiança para com os funcionários do Estado. 

Consequentemente, não seria de estranhar a proibição de frequentar as escolas, 

imposta pelos chefes de família, por aí não se ensinar a doutrina cristã. 

2.2.2. A população alfabe4zada dis4nguida por sexo 

 Tal como para os analfabetos, analisamos a população alfabeXzada por género. 

Tabela 7. Número de alfabe4zados em Portugal entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Como já era esperado, ao analisarmos a população alfabeXzada do país, 

notamos que o sexo masculino era mais alfabeXzado que o feminino. Observamos que, 

Ano Sexo 
Masculino 

% Sexo 
Feminino 

% Total

1900 736 509 63,3940037665821425 287 36,60599623341791 161 796

1911 892 560 60,2276147149283589 418 39,77238528507171 481 978

1920 1 017 399 57,9499900321818738 251 42,05000996781821 755 650

1930 1 281 428 58,3025121764234916 467 41,69748782357662 197 895

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 195

Administra8va de 1914 a 1923. p.83
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em 1900, 63,39% da população alfabeXzada no país pertencia ao sexo masculino e 

36,61% ao feminino. No entanto, não podemos deixar de reparar que, a parXr de 

então, a percentagem de população alfabeXzada do sexo feminino cresceu, chegando 

aos 42,05%, em 1920. No entanto, em 1930, voltava a baixar, passando para os 41,70%. 

Tabela 8. Número de alfabe4zados no distrito de Braga entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Mais uma vez, existe uma diferença considerável entre os valores nacionais e os 

valores distritais. Em 1900, 70,39% dos alfabeXzados eram do sexo masculino e 29,61% 

eram do feminino. Nos anos seguintes, vê-se, de década para década, um constante 

aumento da percentagem do género feminino e uma diminuição do masculino. 

Tabela 9. Número de alfabe4zados no concelho de Barcelos entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

Ano Sexo 
Masculino 

% Sexo 
Feminino 

% Total 

1900 55 856 70,392821585653323 493 29,607178414346779 349

1911 61 758 67,215202272504730 123 32,784797727495391 881

1920 63 391 64,628638425855134 694 35,371361574144998 085

1930 73 257 62,575382249935943 813 37,4246177500641117 070

Ano Sexo 
Masculino 

% Sexo 
Feminino 

% Total

1900 8 111 77,67669028921662 331 22,323309710783410 442

1911 8 943 75,40472175379432 917 24,595278246205711 860

1920 9 486 72,10398297354823 670 27,896017026451813 156

1930 10 415 66,58355708988625227 33,416442910113815642
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 Se a percentagem de analfabetos do distrito de Braga em relação à do concelho 

de Barcelos até se assemelhava, no que toca à alfabeXzação, é muito diferente. No 

concelho de Barcelos, os números de alfabeXzados do sexo masculino fazia maior 

diferença do feminino, sendo que, em 1900, se situavam nos 77,68% e nos 22,32%, 

respeXvamente. Ao longo destes anos, estes números alterar-se-iam, com o aumento 

da taxa de população feminina alfabeXzada, chegando aos 33,42% em 1930. Já a taxa 

sobre a população masculina tende a diminuir, fixando-se no 66,58%, no ano de 1930. 

Isto mostra-nos que, ao longo das décadas analisadas, a disparidade entre o sexo 

masculino e o feminino vinha a descer, ainda que nunca de maneira drásXca. 

2.2.3. Comparação entre o número de analfabetos e alfabe4zados do sexo masculino 

 Por fim, comparamos o número de analfabetos com o número de alfabeXzados,  

do sexo masculino. 

Tabela 10. Analfabetos e alfabe4zados do sexo masculino em Portugal entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Passemos então à análise comparaXva entre analfabetos e alfabeXzados do 

mesmo género. Como observamos na tabela, a nível nacional, o número de 

analfabetos do sexo masculino apresenta uma diminuição. No entanto, o número de 

analfabetos é sempre maior que o de alfabeXzados, como era esperado. Em 1900, 

71,58% da população masculina era analfabeta e apenas 28,42% era instruída. Nas 

décadas seguintes, o número de analfabetos desce para 68,45%, para 64,37% e, por 

fim, 60,64%. Já a percentagem de alfabeXzados é, no final da década de 20, 39,36%.  

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 1 855 091 71,5809152647013736 509 28,41908473529872 591 600

1911 1 936 131 68,4461823507764892 560 31,55381764922362 828 691

1920 1 838 419 64,37451546282011 017 399 35,62548453717992 855 818

1930 1 974 448 60,64260432522611 281 428 39,35739567477393 255 876
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Tabela 11. Analfabetos e alfabe4zados do sexo masculino no distrito de Braga entre 1900 e 

1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 No distrito de Braga, também assisXmos ao decréscimo do número de 

analfabetos, mas de maneira insignificante. À semelhança dos dados nacionais, 

também temos, para o distrito de Braga, o decréscimo da taxa de analfabetos do sexo 

masculino. Para 1900 temos, respeXvamente para analfabetos e instruídos, uma taxa 

de 65,41% e de 34,59%, que pouco se alteraria em 1911. Como observamos na tabela 

11, a maior diferença registada é para 1920, onde a taxa de analfabetos passa para 

62,26%. Em 1930, 62,07% da população masculina era analfabeta e, 37,93%, era 

alfabeXzada.  

Tabela 12. Analfabetos e alfabe4zados do sexo masculino no concelho de Barcelos entre 

1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

Ano Analfabetos % Alfabetizados % Total 

1900 105 640 65,413384851637255 856 34,5866151483628161 496

1911 112 472 64,553750789186761 758 35,4462492108133174 230

1920 106 845 62,762870368194763 391 37,2371296318053170 236

1930 119 881 62,070126023879373 257 37,9298739761207193 138

Ano Analfabetos % Alfabetizados % Total 

1900 12 770 61,15607490062748 111 38,843925099372620 881

1911 14 015 61,04625838487678 943 38,953741615123322 958

1920 13 703 59,0926732502489 486 40,90732674975223 189

1930 15 279 59,465244804234510 415 40,534755195765525 694
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 Também observamos que, no concelho de Barcelos, não exisXu grande 

diferença ao longo das década analisada. Tanto em 1900 como em 1911, a taxa de 

analfabetos rondava os 61%, mais concretamente 61,16% e 61,05%, respeXvamente. À 

semelhança das décadas anteriores, em 1920, a taxa de analfabetos voltava a descer, 

situando-se nos 59,09%. No entanto, em 1930, assisXmos a um pequeno aumento da 

taxa de analfabetos, para os 59,57%. 

2.2.4. Comparação entre o número de analfabetos e alfabe4zados do sexo feminino 

 Passamos à comparação de analfabetos e alfabeXzados do sexo feminino. 

Tabela 13. Analfabetos e instruídos do sexo feminino em Portugal entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Quanto aos números apresentados no sexo feminino, estes evidenciam uma 

diferença abismal entre analfabetos e alfabeXzados e uma realidade mais pesada que a 

do género masculino. No entanto, há que salientar que, ao longo dos primeiros trinta 

anos do século XX, o número de analfabetos deste sexo diminuiu. No início do século, a 

taxa de analfabetos situava-se nos 84,98%, tendo descido até aos 74,32%, em 1930, 

tendo, por sua vez, aumentou o número de mulheres alfabeXzadas. 

Ano Analfabetos % Alfabe4zadas % Total 

1900 2 406 245 84,9803216068192425 287 15,01967839318082 831 532

1911 2 541 947 81,1769627622459589 418 18,82303723775413 131 365

1920 2 438 922 76,7639030043375738 251 23,23609699566253 177 173

1930 2 653 540 74,3287057980559916 467 25,67129420194413 570 007
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Tabela 14. Analfabetos e alfabe4zados do sexo feminino no Distrito de Braga entre 1900 e 

1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Os dados distritais, apesar de mais elevados, manifestam alguma similaridade 

com os nacionais. Em 1900, a taxa de analfabetos do sexo feminino, no distrito de 

Braga, ronda os 87,99%, descendo para os 85,52%, em 1911, para 83,15%, em 1920, e, 

finalmente, para 80,23% em 1930. E, por sua vez, assisXmos ao aumento da população 

feminina alfabeXzada. 

Tabela 15. Analfabetos e instruídos do sexo feminino no Concelho de Barcelos entre 1900 e 

1930 

Fonte: Censos de 1900, 1911, 1920 e 1930. 

 Por fim, no concelho de Barcelos, a taxa de analfabetos é maior que a dos 

dados nacionais e distritais, mas, mesmo assim, também apresenta uma diminuição. Se 

em 1900, a taxa de analfabeXsmo do sexo feminino rondava os 91,07%, em 1930, já 

Xnha descido para os 83,55%. No entanto, esta mudança parece apenas ter ocorrido 

entre a década de 1920 e 1930, uma vez que entre os 1911 e 1920 houve um aumento 

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 172 170 87,993131046748723 493 12,0068689532513195 663

1911 177 923 85,520990550166830 123 14,4790094498332208 046

1920 171 211 83,150482018406534 694 16,8495179815935205 905

1930 177 833 80,232893893866843 813 19,7671061061332221 646

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 23 769 91,06896551724142 331 8,9310344827586226 100

1911 25 194 89,62327914339582 917 10,376720856604228 111

1920 35 188 90,55535539657213 670 9,4446446034278738 858

1930 26 770 83,66409350876645227 16,335906491233631997
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da percentagem de analfabetos, passando dos 89,62% para os 90,56%. Quanto à 

população alfabeXzada, percebemos que ficou marcada por aumentos e diminuições. 

Entre 1900 e 1911, assisXmos ao aumento, mas, em 1920, diminuí dos 10,38% para os 

9,44%. Já em 1930, temos um aumento considerável, passando para os 16,34%. 

 Podemos concluir que apesar dos esforços da República, as percentagens sobre 

a população alfabeXzada conXnuavam muito aquém das expectaXvas. No entanto, não 

nos podemos esquecer que, durante as três décadas estudadas, presenciamos um 

crescimento populacional. No entanto, o governo não conseguiu desenvolver a 

instrução de forma a conseguir acompanhar este crescimento populacional. Por 

exemplo, sabemos pelo relatório do Recenseamento da População de 1920, que não 

exisXam escolas suficientes em Portugal, entre outras deficiências. Assim sendo, 

podemos considerar que, apesar das percentagens não mostrarem um grande 

aumento, o número de população alfabeXzada cresceu. 

2.2.5 Dis4nção da população analfabeta e alfabe4zada do concelho de Barcelos por 

idades 

 Passamos à analise da população analfabeta e alfabeXzada por idades. 

Decidimos colocar, no corpo de texto, uma tabela mais sinteXzada, com a soma de 

ambos os sexos e dividida por grupos etários. Tendo em conta que, durante a Primeira 

República, a instrução primária era obrigatória entre os sete e os catorze anos, decidiu-

se incluir também uma tabela onde contabilizamos o número de alfabeXzados de 

ambos os sexos com mais de sete anos. 

Tabela 16. População analfabeta classificada por grupo de idade entre 1900 e 1930 

Anos Dos 0 aos 14 
anos

% Dos 15 aos 59 
anos

% Dos 60 e mais 
anos

%

1900 14336 39,215471729080618233 49,87553683289113974 10,8706950789179

1911 16265 41,48282282129118806 47,96347777296034092 10,4363794026882

1920 15906 40,898922629914419152 49,24532668226583807 9,7888971741534

Anos
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Fonte: Censos 1900, 1911, 1930 

 Na tabela 16 podemos observar que, na faixa etária entre os zero e os catorze 

anos,  há uma elevada taxa de analfabetos, o que não é de estranhar, tendo em conta 

que a instrução primária era obrigatória apenas a parXr dos sete anos. Ao longo dos 

primeiros trinta anos do século XX, é possível observar que, nessa mesma faixa, houve 

um ligeiro aumento entre 1900 e 1911, mas uma diminuição nas décadas seguintes. 

Em 1920, a taxa de analfabetos desse grupo estava nos 40,90% e, em 1930, caiu para 

os 34,09%. Na faixa dos quinze aos cinquenta e nove anos, estava concentrada o maior 

número de analfabetos, sendo possível idenXficar uma pequena redução da taxa em 

1900, em que rondava os 49,88%, para, em 1930, rondar os 47,75%. 

Tabela 17. População alfabe4zada classificada por grupo de idade  entre 1900 e 1930 

Fonte: Censos 1900, 1911, 1930 

 Se na tabela do analfabeXsmo pouca é a diferença entre a faixa das crianças da 

faixa dos adultos, na dos alfabeXzados já não encontramos o mesmo. O grupo de idade 

com maior percentagem de alfabeXzados é o dos adultos, que, mesmo assim, diminui 

de década para década. Ao contrario do grupo de idade das crianças, em que a 

percentagem vem a aumentar ao longo das décadas, passando de 12,94%, em 1900, 

1930 17765 34,093557516231120080 47,75381102998884071 9,6815619872054

Dos 0 aos 14 
anos

% Dos 15 aos 59 
anos

% Dos 60 e mais 
anos

%Anos

Anos Dos 0 aos 14 
anos

% Dos 15 aos 59 
anos

% Dos 60 e 
mais anos

%

1900 1351 12,93813445700067748 74,20034476153991337 12,8040605248037

1911 1749 14,74704890387868717 73,49915682967961381 11,6441821247892

1920 2282 17,34437941780049568 72,72174507866531297 9,85787033518279

1930 2798 17,876309736774911352 72,52747252747251480 9,45566061845132
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para 17,88%, em 1930. Isto demonstra que houve um maior número de crianças, entre 

os zero e os catorze anos, a receber instrução. 

Tabela 18. Alfabe4zados do concelho de Barcelos com mais de 7 anos  entre 1900 e 1930  196

Fonte: Censos 1900, 1911, 1930 

 Como foi acima referido, segundo o arXgo 37.º do decreto de 29 de março de 

1911, o ensino primário era obrigatório “para todas as crianças entre os sete e os 

catorze anos”, exceto aquelas que recebiam ensino parXcular ou domésXco e as que 

residiam “a mais de dois quilómetros de qualquer escola oficial ou parXcular gratuita”. 

Por isso, decidimos elaborar a tabela 18 com a taxa de alfabeXzados, para cada sexo, 

com mais de sete anos. Como podemos observar, entre 1900 e 1920, o sexo masculino 

revela um pequeno aumento no número de alfabeXzados. No entanto, nos finais da 

década entre 1920-1930,  a taxa de alfabeXzados cai para os 19,31%, conseguindo, 

inclusive, situar-se abaixo da taxa do início do século. Quanto ao sexo feminino, 

podemos ver que a taxa de alfabeXzados, apesar de muito menor que a do masculino, 

aumenta consideravelmente de década para década, passando de 5,90%, em 1900, 

para 9, 71%, em 1930. 

2.3. Dis4nção da população do concelho de Barcelos por idades 

 Outro passo a seguir, é a análise da população barcelense por idades. Esta 

análise é necessária para conhecermos esta população e, assim, percebemos a 

evolução demográfica e a sua dinâmica. 

Anos Homens % Mulheres %

1900 8100 20,5782226512882322 5,89909049336924

1911 8917 21,13584109602032903 6,88094052952191

1920 9436 21,57243775862463635 8,31028097208569

1930 10415 19,30992287155155237 9,7096558884604

 Nesta tabela as percentagens foram calculadas uXlizando a relação com o total da população para os 196

respeXvos anos.
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 Ao olharmos para as quatro pirâmides abaixo, percebemos, de imediato, que, 

durante os primeiros trinta anos do século, Barcelos possuía uma população jovem, 

entre os 0 e os 14 anos, uma vez que possuía uma base larga que se estreitava no 

vérXce. Este Xpo de pirâmides indicam uma elevada taxa de natalidade, como também 

da mortalidade, e uma esperança média de vida baixa. 

Fonte: Direção Geral da Esta�sXca e dos Proprios Nacionaes — Censo da população do reino de 

Portugal: Dezembro de 1900. Vol. II. Lisboa: Imprensa Nacional, 1906. 

 Em 1900, a pirâmide mostra-nos que, dos 0 aos 9 anos, o género predominante 

é o masculino, ou seja, nascem mais rapazes do que raparigas. Apesar de, entre os 5 e 

os 9 anos, o género masculino conXnuar a ser predominante, pouca diferença faz do 

feminino. A parXr dos 10 anos, o género feminino ultrapassa o masculino, dominando 

a pirâmide nas restantes faixas de idade. Podemos associar isto a uma maior taxa de 

mortalidade no sexo masculino, como também ao facto de exisXrem mais homens a 

emigrar do mulheres. É nos possível reparar que a faixa dos 0 aos 4 anos é mais curta 
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que a dos 5 a 9 anos, isto pode-se a associar a uma alta taxa de mortalidade nos 

primeiros anos de vida. 

 

Fonte: Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: No 1ª de Dezembro de 1911. 

Parte II. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913. 

 A pirâmide de idades de 1911 é semelhante à de 1900. A faixa dos 0 aos 4 anos 

conXnua mais pequena que a dos 5 aos 9 anos. O género masculino predomina até à 

faixa dos 10 aos 14 anos, sendo subsXtuído pelo feminino que prevalece para as 

restantes faixas. Este afunilamento pode ligar-se ao facto de, em alguns casos, de 

emigração para o Brasil “o(s) filho(s) de 12 ou 13 anos acompanhava(m) (…) o pai no 

percurso migratório, numa emigração familiar parcial que apenas contemplava a 

componente masculina” . Segundo Jorge Alves, esta era também a idade escolhida 197

 ALVES, Jorge — Os Brasileiros: Emigração e retorno no Porto oitocen8sta. p. 210.197
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para emigração individual, afirmando que “o emigrante mais frequente é o de 13-14 

anos” . Ao contrário da pirâmide de 1900, notamos que, em 1911 o lado masculino 198

se afunila consideravelmente. Ou seja, o mais provável é que o aumento de mulheres, 

a parXr da faixa dos 15 a 19 anos e diminuição da masculina esteja ligada à emigração. 

 

Fonte: Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1920. Vol 

II. Lisboa: Imprensa Nacional, 1925. 

 Em 1920, a pirâmide de idades mantém-se parecida às anteriores. A faixa dos 0 

aos 4 anos conXnua menor que a dos 5 aos 9 anos, o género predominante até aos 14 

anos é o masculino, passando depois para o feminino. Ao comparar esta pirâmide com 

a anterior, observamos que, em 1911, os homens, com idades entre os 20 e os 29 anos, 

eram mais que em 1920. Uma vez que, na década de 1911-20, houve em Barcelos um 

 ALVES, Jorge — Os Brasileiros: Emigração e retorno no Porto oitocen8sta. p. 221.198
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aumento da população , podemos, por exemplo, associar esta diminuição à 199

parXcipação de vários barcelenses na primeira guerra mundial. 

 

 Fonte: Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1930. Vol 

II. Lisboa: Imprensa Nacional, 1934. 

 Chegando a 1930, podemos observar que, apesar de semelhante às outras, a 

faixa da base não é menor que a faixa etária seguinte. Esta diferença demonstra que 

houve uma redução na mortalidade infanXl, como também que, pela primeira vez 

nesse século, o género predominante dessa faixa é, maioritariamente, o feminino. 

Aliás, o género feminino só não é predominante na faixa entre o 10 e os 14 anos. 

 Consultar Tabela 3.199
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2.3.1 Comparação entre pirâmides de idades da população em Portugal e da 

população em Barcelos 

 Por fim, comparamos pirâmides de idades sobre a população em Portugal , 200

entre 1900 e 1930, com as de Barcelos. Este exercício tem como objeXvo perceber as 

semelhanças e as divergências entre panorama nacional e o concelhio. 

 Ao contrário das pirâmides de idades para o concelho de Barcelos, podemos 

constatar que nas pirâmides de idade da população portuguesa, para 1900 e 1911, a 

primeira faixa, que faz a base, não faz diferença da segunda. Em 1920 e 1930, as bases 

das pirâmides correspondentes ao concelho de Barcelos já se assemelham às da 

população portuguesa. Sendo que, em 1920, ambas têm uma base mais curta que a 

faixa de cima e, em 1930, apresentam uma base longa comparada à faixa de cima. Isto 

demonstra que, para 1930, tanto no concelho com a nível nacional, houve uma 

redução na mortalidade infanXl.  

 Ao analisarmos as pirâmides de idades em conjunto, percebemos, de imediato, 

que na base, a faixa que corresponde dos 0 aos 4 anos, há uma enorme diferença entre 

1920 e 1930, em ambos os géneros, tal como para a população portuguesa. Ao 

relacionarmos os valores de 1920 com os de 1930, observamos que apenas na faixa 

dos 10 aos 14 anos, havia mais população no primeiro do que no segundo, também em 

ambos os géneros. Podemos considerar que, de ano para ano, houve um aumento, na 

maioria das faixas. 

2.4. Dis4nção da população barcelense por categorias profissionais 

 Seguimos para a análise da população barcelense por categorias profissionais, 

através do recenseamento da população para os anos de 1900, 1911 e 1930. Nos 

recenseamentos, é nos indicado o número de pessoas que exercem uma profissão, 

pessoas de família sem ocupação lucraXva, com menos e com mais de catorze anos e 

os serviçais e empregados domésXcos, sendo que, o úlXmo apenas, está contemplado 

 Para este exercício uXlizamos as Pirâmides Etária Portuguesas da obra de Oliveira Marques. 200

MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 16, 
17. Como também o gráfico V do censo de 1930. 
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nos censos de 1900 e de 1911. Como já foi dito anteriormente, nas primeiras décadas 

do século XX, cerca de 85% da população portuguesa era rural, vivendo do que a terra 

lhes dava. Mas, quesXona o leitor, que relação têm as categorias profissionais com o 

ensino?  

 Como JusXno Magalhães escreveu, no que toca à alfabeXzação, existem 

desvantagens entre viver no mundo urbano ou no mundo rural, pois “viver no mundo 

rural, é desde logo aumentar as probabilidades de analfabeXsmo” , no senXdo de 201

que há “falta de oportunidade escolar”  e a formação escolar é desvalorizada. Ao 202

contrário dos dias de hoje, era costume as crianças começarem a ajudar os pais desde 

tenra idade.  Aliás, por exemplo, a lei de 2 de maio de 1878 previa, no arXgo 17º, que 

as Câmaras, em conjunto com a Juntas Escolares, deviam tomar providências para que 

o horário escolar fosse compa�vel com a sua profissão, tendo-se, inclusive, 

acrescentado um ponto em que as crianças com mais de nove anos, que trabalhassem 

na agricultura ou na indústria, ficavam dispensadas das aulas diurnas. Também a 

reforma de 29 de março de 1911 previa que, conforme o acordado com o inspetor 

escolar, ficava ao encargo das câmaras escolher um horário que esXvesse em harmonia 

com as necessidade locais. Podemos considerar que, a maioria da população 

portuguesa, subsisXa através de trabalhos agrícolas, com o filhos a ajudar na lavoura. 

Assim sendo, a existência de um calendário único para todo o país e não sazonal, 

entrava em conflito com os trabalhos agrícolas, pois, além do horário escolar ser 

incompa�vel com os trabalhos, o ano leXvo não se adequava, por exemplo, às alturas 

das colheitas, onde era necessário um reforço de trabalhadores. Será este o caso de 

Barcelos? 

 MAGALHÃES, JusXno Pereira de — Ler e escrever no mundo rural do An8go Regime. Um contributo 201

para a história da alfabe8zação e da escolarização em Portugal. Análise Psicológica [Em linha]. vol. XIV, 
nº 4 (1996), p. 435-445 [Consult. 25 Mai. 2020] Disponível na Internet: h�p://repositorio.ispa.pt/
bitstream/10400.12/3199/1/AP_1996_4_435.pdf p.437

 MAGALHÃES, JusXno — O rural e a escolarização em Portugal. Educação e Filosofia [Em linha]. vol. 202

27, nº especial (2013), p. 63-74 [Consult. 25 Mai. 2020] Disponível na Internet: h�p://www.seer.ufu.br/
index.php/EducacaoFilosofia/arXcle/view/22688/12721 p.66
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Tabela 19. População a4va dis4ngida por a4vidade profissional em 1900. 

Fonte: Direção Geral da Esta�sXca e dos Proprios Nacionaes — Censo da população do reino de 

Portugal: Dezembro de 1900. Vol. III. Lisboa: Typographia da «A Editora», 1906. 

 Ao analisarmos a tabela, percebemos que, em 1900, apenas 53,16% da 

população barcelense era aXva. Esta reparXa-se, maioritariamente, pela agricultura, 

indústria e comércio. Cerca de 78,78% da população aXva residente em Barcelos, 

trabalhava na agricultura. Na indústria trabalhava cerca de 12,41% da população e, 

2,94%, trabalhava no comércio. Havia ainda uma parte considerável da população 

considerada improduXva ou de profissão desconhecida, cerca de 2,03%. Dentro da 

população do sexo masculino, as categorias que se destacam são a agricultura, com 

75,33%, a indústria, com cerca de 15,76%, o comércio, com 3,22% e as profissões 

Profissão Homens % Mulheres % Total %

Trabalhos agricolas 10819 75,33073388107518854 83,441711431533319673 78,7770792455852

Pesca e caça 0 0 0 0 0 0

Indústria extra4va 19 0,1322935524300240 0 19 0,0760821687422416

Indústria 2264 15,7638211948197836 7,878616530016023100 12,4134064789973

Transportes 116 0,80768695167803925 0,235604561304307141 0,564609778560846

Comércio 463 3,22378498816321270 2,54452926208651733 2,93516998358227

Força Pública 124 0,8633895000696280 0 124 0,496536259159893

Administração 
Publica 

42 0,2924383790558420 0 42 0,16818163616706

Profissões liberais 325 2,262916028408338 0,358118933182546363 1,45356985544388

Pessoas vivendo 
exclusivamente 
dos seus 
rendimentos

39 0,27154992340899612 0,11309018942606751 0,204220558202859

Trabalhos 
domés4cos

7 0,0487397298426403213 2,00735086231269220 0,880951427541745

Improdu4vos. 
Profissão 
desconhecida

144 1,0026458710486363 3,42097823013854507 2,03019260801666

Total 14362 100 10611 100 24973 100
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liberais, com 2,26%. Por sua vez, e em relação ao sexo masculino, no sexo feminino, 

temos uma diferença no Xpo de ocupações. Cerca de 83,44%, Xnha como ocupação os 

trabalhos agrícolas, 7,88% na industria, 2,54% no comércio, 2,01 nos trabalhos 

domésXcos e 3,42 era improduXva ou Xnha profissão desconhecida. Ao relacionarmos 

os sexos com a ocupação profissional, percebemos quais as categorias profissionais 

com mais homens ou mulheres. Nos trabalhos agrícolas trabalhavam mais homens, 

54,99%, do que mulheres, 45,01%, apesar de pouca a diferença. Esta diferença 

destaca-se mais na indústria, transportes, comércio, profissões liberais e de pessoas 

que vivem exclusivamente dos seus rendimentos. O sexo feminino destacava-se nos 

trabalhos domésXcos e nos improduXvos ou de profissão desconhecida. 

Tabela 20. População a4va dis4ngida por a4vidade profissional em 1911 

Profissão Homens % Mulheres % Total %

Trabalhos 
agricolas

10025 67,67704043745365621 72,924234561494615646 69,4729363704986

Pesca e caça 1 0,00675082697630462 0,02594706798131813 0,0133209004928733

Indústria 
extrativa

34 0,2295281171943560 0 34 0,150970205585898

Indústria 3021 20,3942482954162978 12,68811624286463999 17,7567603570001

Transportes 173 1,167893066900730 0,389206019719772203 0,901380933351095

Comércio 574 3,87497468439884176 2,28334198235599750 3,33022512321833

Força Pública 128 0,8641058529669880 0 128 0,568358421029262

Administração 
Publica 

55 0,3712954836967530 0 55 0,244216509036011

Profissões liberais 331 2,2345237291568232 0,41515308770109363 1,61182895963767

Pessoas vivendo 
exclusivamente 
dos seus 
rendimentos

95 0,641328562748937192 2,49091852620654287 1,27436614715155

Trabalhos 
domésticos

9 0,0607574427867414145 1,88116242864556154 0,68380622530083

Improdutivos. 
Profissão 
desconhecida

367 2,47755350030379532 6,90192008303062899 3,9918298476977

Profissão
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Fonte: Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: No 1ª de Dezembro de 

1911. Parte V. Lisboa: Imprensa Nacional, 1916. 

 Em 1911, assisXmos à descida da percentagem de população que trabalha na 

agricultura, para 69,47%, e ao aumento da população a trabalhar na indústria, para 

17,76%, no comércio, para 3,33% e de improduXvos ou profissão desconhecida, para 

3,99%. De maneira geral, todas as categorias profissionais crescem, exceto os trabalhos 

agrícolas, mas, mesmo assim, conXnuam a concentrar a maioria da população 

barcelense. Dentro do sexo masculino, a agricultura conXnuava a ser a ocupação com 

maior número de trabalhadores, 67,68%, seguindo-se a industria, com 20,39%, o 

comércio, com 3,87%, as profissões liberais, com 2,23% e os improduXvos ou profissão 

desconhecida, com 2,48%. No sexo feminino, 72,92% ocupava trabalhos agrícolas, 

12,69% trabalhava na industria, 2,28% no comércio, 2,49% vivia exclusivamente dos 

seus rendimentos, 1,88% trabalha em casa e 6,90  é considerado improduXvo ou  de 

profissão desconhecida. ConXnuam a trabalhar mais homens na agricultura, na 

indústria, nos transportes, no comércio, e nas profissões liberais. Por sua vez, exisXam 

mais mulheres que homens a viver exclusivamente dos seus rendimentos, de trabalhos 

domésXcos e improduXvos ou de profissão desconhecida. 

Tabela 21. População a4va dis4ngida por a4vidade profissional em 1930 

Total 14813 100 7708 100 22521 99,9999999999999

Homens % Mulheres % Total %Profissão

Profissão Homens % Mulheres % Total %

Trabalhos agricolas 9675 65,682281059063111372 62,053912474080521047 63,6707405614714

Pesca e caça 1 0,006788866259334691 0,005456728145803782 0,00605033881897386

Indústria extra4va 92 0,62457569585879258 0,316490232456619150 0,45377541142304

Indústria 2869 19,47725729803122152 11,74287896976975021 15,1893756050339

Transportes 148 1,00475220638153109 0,594783367892612257 0,777468538238141

Profissão
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Fonte: Direção Geral de Esta�sXca — Censo da população de Portugal: Dezembro de 1930. Vol 

III. Lisboa: Imprensa Nacional, 1934. 

 À semelhança das tabelas anteriores, em 1930, a maioria da população 

barcelense trabalhava na agricultura, mas assisXmos novamente a uma redução, 

passando para os 63,67%. Contrariando os dados anteriores que mostravam um 

aumento, também há uma diminuição da população a trabalhar na indústria, passando 

para os 15,19%, e no comércio, para os 2,69%. Nos censos de 1930, os criados passam 

a ser incluídos na contagem da população aXva, enquanto no censos anteriores eram 

contados separadamente. Assim sendo, os criados passam a representar 5,69% da 

Correios, telégrafos 
e telefones

12 0,08146639511201636 0,032740368874822718 0,0544530493707648

Bancos, 
estabelecimentos 
de crédito

21 0,14256619144602913 0,070937465895449134 0,102855759922556

Corretagens, 
comissões 

7 0,04752206381534280 0 7 0,0211761858664085

Comércio 485 3,29260013577733404 2,20451817090473889 2,68937560503388

Força Pública 47 0,3190767141887328 0,15278838808250675 0,22688770571152

Administração 
Publica 

120 0,81466395112016396 0,523845901997163216 0,653436592449177

Cultos 90 0,61099796334012233 0,180072028811525123 0,372095837366893

Profissões 
judiciárias

37 0,25118805159538429 0,1582451162283166 0,199661181026137

Profissões liberais 88 0,597420230821453123 0,671177561933864211 0,638310745401742

Pessoas vivendo 
exclusivamente dos 
seus rendimentos

220 1,49355057705363403 2,19906144275892623 1,88468054211036

Trabalhos 
domés4cos

0 0 1489 8,125068209101821489 4,50447725072604

Criados 284 1,928038017651051597 8,714394848848631881 5,69034365924492

Sem ocupação 60 0,40733197556008179 0,431081523518498139 0,420498547918683

Outras profissões 474 3,21792260692464334 1,82254720069846808 2,44433688286544

Total 14730 99,999999999999918326 99,999999999999933056 100

Homens % Mulheres % Total %Profissão

80



população aXva no concelho. O número de população cuja a ocupação são os trabalhos 

domésXcos, no qual apenas trabalham mulheres, também aumenta 

exponencialmente, fixando-se nos 4,50%. Podemos ver que 79,89%  da população aXva 

feminina está, maioritariamente, nas profissões ligada ao campo e à vida domésXca: os 

trabalhos agrícolas (62,05%), os trabalhos domésXcos (8,13%) e a criadagem (8,71%). 

Já a maioria da população masculina trabalha na agricultura e na indústria. 

 Assim sendo, durante os primeiros trinta anos do século XX, e em semelhança 

ao panorama nacional, mais de metade da população aXva do concelho de Barcelos 

trabalhava na agricultura. No entanto, ao compararmos as percentagens de população 

analfabeta e alfabeXzada, da tabela 12, podemos ver que a população analfabeta é 

inferior à percentagem da população que trabalhava na agricultura. Isto pode significar 

que uma parte dessa população agrícola era alfabeXzada, não invalidando que, ainda 

assim, a sua maioria fosse analfabeta. 
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3. A influência dos poderes na polí4ca educa4va 

 Segundo Jorge Fernandes Alves, a “questão do poder local foi um dos temas 

mais vivos do ideário republicano” , tendo sempre relevância dentro do PRP. Por isso 203

mesmo, este capítulo tem o objeXvo de analisar e comparar o poder local, a Câmara 

Municipal, com o poder central. Podemos considerar que o governo republicano 

procurou conceder às câmara municipais um papel mais aXvo no campo políXco e 

económico. Aliás, isso mesmo é comprovado com a subsXtuição do Código 

Administra8vo de 1896, com teor centralizador, pelo o Código Administra8vo de 1878, 

descentralizador, “que concedia às câmaras mais poderes fiscais e de execução, 

nomeadamente na criação de escolas” . Porém, o Código de 1896 teve que conXnuar 204

em vigência em algumas matérias, ficando a “República com dois Códigos” . 205

 Segundo JusXno Magalhães, “a geografia escolar coincidiu com a cartografia 

políXco-administraXva” , ficando o município com o “poder de delimitação e 206

capacidade de decisão” . Adianta ainda que os republicanos adotaram uma políXca 207

de “integração do municipalismo na orgânica e na orientação nacional do ensino, 

compaXbilizando as incumbências estatais com as prerrogaXvas municipais”  que 208

variavam consoante o município. 

 Para compreensão da políXca educaXva é necessário analisar o papel do 

governo e o das câmaras neste campo. Por isso mesmo, optamos por uXlizar a 

legislação da altura e tentamos relacionar com o que as fontes municipais nos 

oferecem. Da legislação produzida durante este período, salientamos dois decretos 

antagónicos: o de 30 de março de 1911 e o de 12 de julho de 1918. O primeiro prima 

 ALVES, Jorge Fernandes — Primeira República, poder local e a saga parlamentar para um novo código 203

administra8vo. Revista da Faculdade de Letras: HISTÓRIA  [Em linha]. III Série, vol. 11. (2010) p. 33-61.  
Disponível em: h�p://ojs.letras.up.pt/index.php/historia/arXcle/view/3649. p. 33

 Ob. Cit. p. 35204

 OLIVEIRA, César (dir.) — História dos municípios e do poder local. s.l: Temas e Debates, 1996. p. 260.205

 MAGALHÃES, JusXno — Atlas-Repertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal 206

(1820-1986). PerspeXva Histórica. p. 12

 Ob. Cit.207

 Ob. Cit. p. 21208
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pela descentralização do ensino, colocando nas câmaras municipais várias 

responsabilidades e encargos. Por sua vez, o segundo aplica a centralização, pois 

considerou-se que as câmaras não haviam cumprido o proposto em 1911. No entanto, 

há também que referir que, em 1919, sob as mãos de Leonardo Coimbra, o ensino é 

novamente reorganizado. 

 QuesXonamos então se a Câmara Municipal de Barcelos teria cumprido com o 

que governo pedira em 1911? Os números dos recenseamentos não são muito 

animadores, tal como o número de escolas que passaram a funcionar durante este 

período. 

3.1. A Câmara Municipal de Barcelos 

 Para que o leitor compreenda melhor este tema, é também necessário 

perceber como se desenrolou a vida políXca municipal. A descentralização 

administraXva do governo republicano, colocava nestes um papel importante e, por 

isso mesmo, consideramos relevante perceber o panorama políXco barcelense para 

podermos perceber de que maneira o município tratou da questão da instrução. 

 Como referiu-se anteriormente, a primazia pela descentralização levou a que, 

numa primeira fase, fosse colocado em vigor o Código AdministraXvo de Rodrigues 

Sampaio, enquanto não esXvesse preparada uma nova reforma administraXva 

consoante os ideais republicanos. Em 1913, é promulgada a Lei n.º 88, que regulava a 

organização, o funcionamento, as atribuições e competências dos corpos 

administraXvos. Os corpos administraXvos manXnham-se os mesmos do tempo da 

monarquia: a junta geral, no distrito, a Câmara Municipal, no concelho e a Junta de 

Paróquia, nas freguesias. Segundo César Oliveira, esta lei era “apenas parte da 

proposta que deveria consXtuir o Código AdministraXvo Republicano” . No que toca 209

às câmaras municipais, ficou previsto que estas teriam funções deliberaXvas e elegiam 

uma comissão execuXva (art. 91.º), “restrita e eleita no seu interior, da qual saía o 

 OLIVEIRA, César (dir.) — História dos municípios e do poder local. p. 261.209

83



presidente” . Além disso, ficava à sua competência um conjunto de atribuições, entre 210

os quais a criação de estabelecimentos de beneficência, instrução e educação (art. 94.º 

4.º). O mesmo autor defende que esta lei era ambígua, vaga e confusa. Porém, apesar 

de vários ensaios e tentaXvas “para a elaboração de um código que desse coerência e 

sistemaXzação” , esta lei manteve-se em vigor até ao final do regime republicano. 211

 Após a implantação da República, nos concelhos que possuíam já uma 

organização republicana, os republicanos apressaram-se a subsXtuir as “vereações 

anteriores, propondo à aclamação popular novos elencos” , escolhendo para presidir 212

a Câmara “uma figura liberal presXgiada” . Onde não exisXam organismos 213

republicanos, ficou determinado que “as câmaras fossem nomeadas pelos 

governadores civis” . 214

 No caso de Barcelos, sabemos que à implantação do novo regime, possuía, 

desde 1883, um Clube DemocráXco Barcelense. Ou seja, exisXa já uma organização 

republicana. Por isso mesmo, a 8 de Outubro de 1910, a Comissão Municipal 

Republicana Barcelense nomeou para presidente da Câmara de Barcelos João Cardoso 

de Albuquerque, cargo que exerceu até 16 de setembro de 1911. Este acumulou ainda 

no seu poder o cargo de Administrador do Concelho, entre abril de 1911 e 24 de 

Agosto de 1911 . À sua demissão, foi subsXtuído por Miguel Pereira da Silva Fonseca, 215

que esteve à frente da Comissão Municipal até 20 de abril de 1914. Durante este 

período, além da instrução, os temas sobre os quais recaiu mais atenção da comissão 

foram a canalização das águas, vias de comunicação e reformulação do código de 

posturas. 

 A promulgação da Lei n.º 88 como também as eleições municipais, em 1913, 

levaram uma nova configuração do poder local. Esta lei previa a existência de uma 

 ALVES, Jorge Fernandes — Primeira República, poder local e a saga parlamentar para um novo código 210

administra8vo. p. 56

 OLIVEIRA, César (dir.) — História dos municípios e do poder local. p. 263.211

 Ob. Cit. p. 272.212

 Ob. Cit.213

 Ob. Cit.214

 PINHO, Victor — Dicionário de Barcelenses. Barcelos: Município de Barcelos, 2017. p. 11.215
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Câmara Municipal e de uma Comissão  ExecuXva. A primeira Xnha funções 

deliberaXvas e nomeava a segunda. Já as Comissões ExecuXvas ficavam com as funções 

execuXvas (art. 91.º). Ou seja, por exemplo, a Comissão ExecuXva organizava o 

orçamento que devia ser aceite pela Câmara. A Câmara Municipal devia ser “eleita por 

sufrágio universal e lista incompleta” .  216

 Na primeira eleição camarária após a implantação da República, que se revelou  

conturbada, tendo exisXdo algumas irregularidades , a Câmara Municipal e a 217

Comissão ExecuXva foram ocupadas por José Gomes Matos Graça e José Julio Vieira 

Ramos, respeXvamente. Ambos eram membros do anXgo ParXdo Progressista . Isto 218

parece ter influenciado as relações entre o poder local e o poder central. O ParXdo 

Progressista era defensor da monarquia consXtucional, mas com reformas, como na 

instrução pública. Esta vitória trouxe logo incompaXbilidades com o poder central. 

Segundo o deputado Domingos Leite Pereira, durante a tomada de posse da vereação 

eleita, o busto da República da sala de sessões da Câmara Municipal de Barcelos. O 

mesmo acusa a Câmara Municipal de Barcelos de estar decidida a “fazer todo o mal à 

República, despresXgiando-a perante o povo”. Adianta ainda que a vereação 

monárquica da Câmara de Barcelos também “expulsou todos os empregados que sabia 

terem trabalhado pela República”. De facto, na sessão inaugural, a Comissão ExecuXva 

anula todas as decisões da vereação anterior . José Julio Vieira Ramos manteve-se à 219

frente da Comissão execuXva entre 1914 e 1918, sendo subsXtuído por Miguel Pereira 

da Silva Fonseca, que já havia estado à frente da câmara entre 1911 e 1914, e que 

permaneceu até ao final da República. Contudo, com a implantação da Ditadura, foi 

nomeado para presidente do Senado, pelo Governador Civil do distrito, Francisco Vila-

Chã Rodrigues Leite, tenente-coronel que havia parXcipado na 1ª Grande Guerra . 220

 CAETANO, Marcelo — Estudo de História da Administração Pública Portuguesa. Sl: Coimbra Editora, 216

1994. p. 332.

 Debates Parlamentares. Câmara de deputados. I legislatura. 4ª Sessão legislaXva, nº013, p. 0003.217

 PINHO, Victor — Dicionário de Barcelenses. p. 185, 317.218

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Execu8va de 219

1914 a 1919. f. 1 — 5. 

 PINHO, Victor — Dicionário de Barcelenses. p. 202.220
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 Entre 1914 e o fim da Primeira República, as questões que mais preocupam os 

governantes concelhios parecem ser a iluminação pública e parXcular, o saneamento, a 

questão das subsistências e, mais tarde, a construção de uma linha férrea que ligasse a 

Póvoa de Varzim a Barcelos. No que toca ao ensino, o discurso moXvador para a 

criação de novas escolas desaparece e as intervenções passam a ser apenas 

administraXvas, isto é, apenas são feitas quando é necessário colocar em concurso 

alguma escola ou vaga.  

 Portanto, podemos concordar que a políXca municipal fervilhava nesta altura. 

Nas primeiras eleições após a instauração do novo regime, o poder local caiu nas mãos 

dos progressistas, o que poderá significar que o Governo Republicano não recebia 

grande apoio por parte da população votante. Além disso, percebemos que a Câmara 

Municipal de Barcelos preocupou-se mais com a instrução da população nos primeiros 

anos. Sobretudo a parXr de 1915, as atenções da Câmara passaram para questões 

como a iluminação, o saneamento, as subsistências e a via ferroviária. O único período 

que a questão da instrução reanimou o panorama municipal foi aquando a criação das 

escolas primárias superiores, em 1919.  

3.2. A legislação sobre a gestão da instrução das câmaras municipais 

durante a 1ª República: o caso da Câmara Municipal de Barcelos 

 Para percebermos como se desenvolveu a políXca educaXva neste período, é 

necessário olhar para a influência do poder local e a do poder central sobre esta 

matéria. A 1ª República caraterizou-se pela descentralização, que também aXngiu a 

instrução, como podemos ver pelo decreto de 29 de Março 1911. Este não foi o único 

decreto sobre esta matéria promulgado durante a 1ª República, mas fo,i sem sombra 

de dúvidas, o mais trabalhado. O que também não é de admirar, já que, como já foi 

referenciado anteriormente, este período ficou marcado pela instabilidade políXca. 

Ora, como é obvio, isso levava a que o governo não Xvesse margem de manobra para 

fazer novas reformas semelhantes à de 1911. Porém, cabe-nos estudar estes 

documentos promulgados, de modo a, como é dito no início deste parágrafo, 

percebermos como se desenvolveu a políXca educaXva. 
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 Começamos por relembrar que a descentralização do ensino não era nenhuma 

novidade. Em 1878, durante o governo de Rodrigues Sampaio, foi promulgada uma 

reforma do ensino que colocava, pela primeira vez, em experiência essa 

descentralização. Esta foi aplicada entre 1881 e 1892, porém não foram obXdos os 

resultados esperados. Para Áurea Adão, isto deveu-se à inércia dos municípios, que não 

procuraram difundir a instrução e em nada contribuíram para a redução do 

analfabeXsmo. A mesma autora, considera que isto, talvez, se devesse a 

constrangimentos financeiros ou à “inexperiência administraXva” . A centralização do 221

ensino foi uma das críXcas que os republicanos mais relevância deram nos finais do 

século XIX, tal como podemos ver numa transcrição dod debates parlamentares, feita 

pela mesma autora, em que o deputado Carvalho Mourão afirma que a passagem do 

ensino para o poder central foi um “erro muito grave, de consequências 

desastrosas” , pesando sobre o professor e a escola. Tendo em atenção que o plano 222

de descentralização, posto em ação cerca de vinte anos antes, não teve o sucesso 

esperado, será que o agora promulgado pelos republicanos o teria?  

 A verdade é que a lei de 1911 tem muito mais conteúdo e é mais especifica do 

que a de Rodrigues Sampaio. Por exemplo, na lei de 2 de maio de 1878, no que toca às 

despesas das Câmaras, apenas temos a informação de que os vencimentos do 

professores das escolas primárias elementares e complementares estavam ao encargo 

destas (art. 61º). E que o governo apenas subsidiava as juntas de paróquia nas 

despesas de construção de edincios escolares, mas nunca excederia metade das 

despesas. Por sua vez, o decreto de 1911 é mais esclarecedor sobre os deveres e 

direitos das câmaras municipais. 

 No preâmbulo do decreto publicado em 1911, é concedido aos municípios “as 

regalias administraXvas do ensino primário” . Como já referenciamos anteriormente, 223

 ADÃO, Áurea; SILVA, Carlos Manique da; PINTASSILGO, Joaquim (org.) — O Homem vale, sobretudo, 221

pela educação que possui: Revisitando a primeira reforma republicana do ensino infan8l, primário e 
normal. [Em linha]. Lisboa: InsXtuto de Educação da Universidade de Lisboa, 2012. Disponível na 
internet: h�ps://repositorio.ul.pt/handle/10451/7792. p. 27

 Ob. Cit. p. 28.222

 Decreto, de 29 de março de 1911. p. 1342. 223
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o Estado decidiu descentralizar o ensino, mas com o cuidado de resguardar os 

interesses das escolas e dos professores, pois estavam cientes da atonia de muitas 

câmaras no que toca à instrução. Além disso, este decreto faz uma criXca direta 

àqueles municípios que colocaram os interesses “dos grandes influentes eleitorais”, em 

vez de defender os direitos dos povos. Esta frase vai ser, inclusive, uXlizada pelo 

presidente da Comissão Municipal de Barcelos, numa das reclamações enviadas ao 

Ministro do Interior sobre a transferência do círculo escolar para Vila Nova de 

Famalicão . O que demais prova uma uXlização inteligente do decreto por parte desta 224

Comissão, acusando o próprio governo republicano de colocar a sede em Famalicão 

por interesses alheios àquilo que a República primava. Rómulo de Carvalho considera 

que, apesar de bem intencionado, este decreto não teve as repercussões esperadas, 

uma vez que “o país real não possuía as condições mínimas para suportado arranque 

das providências decretadas, não só por dificuldades económicas que em tudo Xnham 

reflexo, como também por carência de uma mentalidade disposta a aceitar mudanças 

de comportamento social”  .  225

 Na segunda parte do decreto publicado a 29 de março de 1911, é contemplada 

as funções das Câmaras Municipais, os seus direitos e responsabilidades. Ficamos a 

saber que as despesas seriam divididas entre o Estado e as Câmaras Municipais. O 

primeiro, ocupar-se-ia com as despesas relacionadas com a fiscalização e 

administração do ensino normal e com a direção e fiscalização do ensino primário. Já 

as Câmaras Municipais, ficavam encarregues das despesas de administração do ensino 

primário, tais como: rendas das casas das escolas e de habitação dos professores, ou 

subsidiar os professores para ajuda a pagar uma renda; aquisição de material e 

mobiliário de ensino necessário; reparação e conservação dos edincios escolares; 

prémio de seguro dos mesmo edincios; expediente e limpeza das escolas; despesas 

com os exames de instrução primária; e os ordenados dos professores (art. 52.º).  

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. nº 131, 224

15/08/1911

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 225

fim do regime de Salazar-Caetano. p.678
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Tabela 22. Orçamento da despesa da instrução primária no concelho de Barcelos para o ano 

de 1914. 

Designação da despesa Ar4gos Capítulo Título 

Cap. 15 - Instrução Primária

Art.1  
Ordenado dos Professores

11:580$00

Art. 2  
Renda das casas das escolas e 

habitações dos professores

737$00

Art.3  
Subsidio aos professores para renda 

da casa

500$00

Art. 4 
Expediente e limpeza das escolas

336$00

Art. 5 
Subsidios de residência

150$00

Art. 6 
SubsXtuições provisórias e aumento 

de vencimento  

602$00

Art. 7 
Mobília escolar e material de ensino

600$00

Art. 8 
Livros e impressos de escrituração 

escolar

52$00

Art. 9 
Reparação e conservação dos 

edincios 

300$00

Art. 10 
ParXcipação e expediente dos 

exames de 1º e 2º grau

200$00

Art. 11 
Subsídios a professores parXculares 

180$00

Art. 12 
Para a escola de Santa Eulália de Rio 
Côvo, a criar por deliberação votada 
em sessão de 10 de março de 1913

Ordenado ao professor 300$00

Renda da casa da escolar e da casa 
para habitação do professor 

50$00

Mobília escolar e material de ensino 200$00

Designação da despesa
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Fonte: Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços AdministraXvos — Copiador Geral da Câmara. 

nº 73, 31/03/1914  

 Tomemos o exemplo da tabela 22, enviada pela Comissão Municipal 

AdministraXva ao Chefe da 10ª ReparXção da Direção Geral da Contabilidade Pública e 

ao Ministro da Instrução Pública . Como podemos observar, a câmara cumpria com 226

os seus encargos financeiros, exceto o prémio de seguro dos edincios escolares. Além 

disso, percebemos que, em 1914, a câmara possuía uma dívida passiva, ou seja, havia 

contraído um emprésXmo a uma enXdade financeira. Como veremos mais à frente, 

esta câmara demonstrou, desde a implantação da República, ter alguns problemas na 

sua gestão financeira. Através desta tabela, é também possível verificar que uma 

grande parte da despesa com a instrução estava no salário do professorado. 

 No decreto, estava também prevista a criação de um fundo escolar, consXtuído 

por diversas verbas provenientes do município, como: pelo produto da contribuição 

municipal para instrução primária, que podia variar entre 15% a 30%; pelo rendimento 

de heranças, doações, legados ou outros donaXvos; desconto do vencimento dos 

professores, por exemplo em caso de faltas; o valor dos juros das quanXas depositadas 

na conta do fundo escolar (art. 53.º). Caso as câmaras não cumprissem com as 

obrigações impostas, o Governo fica autorizado a gerir com o dinheiro das receitas que 

se refere o arXgo 53º (art. 67.º). O estado compromeXa-se a subsidiar para este fundo 

caso o concelho apresente um deficit (art. 54.º), fixando 700:000$000 reis, para o ano 

económico 1911-1912 (art. 55.º). O arXgo 57.º, autorizava o Governo a contrair um 

emprésXmo de 500:000$000 reis para construções escolares, sendo que as câmaras 

apenas ficavam encarregues de parte dos juros e da amorXzação desse emprésXmo. A 

Expediente e limpeza 6$00

Art. 13º 
Divídas passivas

138$00

Total 15:931$00

Ar4gos Capítulo Título Designação da despesa

 Apesar de estar prevista a elaboração de uma tabela destas todos os anos, esta foi a única do género 226

encontrada nas fontes consultadas.
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construção destes edincios ou repeXda adaptação ficava a cargo do Estado, mas 

pertenciam ao município. 

 Ainda antes da promulgação desta lei, a Câmara Municipal de Barcelos, 

mostrava-se relutante à criação de novas escolas. Na sessão de 18 de fevereiro de 

1911, após a leitura de um oncio do sub-inspetor do círculo escolar, é proposto que se 

oficie o governo para que a câmara concorra apenas com 18% para a instrução, 

expondo “a urgente necessidade que há da criação desta e de muitas outras escolas, 

não tendo, porém, a Câmara receita disponível para fazer face a mais encargos de 

instrução primária” . A 23 de fevereiro de 1911, é enviado um oncio ao Diretor Geral 227

de Instrução Primária, onde a comissão jusXfica não criar novas escolas devido à falta 

de receita. Baseando-se na legislação em vigor de 18 de março de 1897, o presidente 

da Comissão Municipal, pede que a câmara apenas contribua para a instrução primária 

com 18%, ou seja, com os 15% das contribuições gerais e os 3% “equivalentes ao 

encargo distrital”, por ser um concelho anXgo (art. 57º 1º). O arXgo seguinte defendia 

que, caso as receitas não chegassem para os encargos da instrução, a câmara ficava 

“obrigada a concorrer com o que faltar para as despesas nos seus concelhos, quando 

Xverem receita disponível”. Uma vez que a câmara não Xnha receita disponível, o 

presidente propõe que esse pagamento seja dispensado, sendo os 2:361$400 reis 

redirecionados para a criação de escolas em situação pendente e, até mesmo, novas 

escolas. 

 Pouco tempo depois foi promulgado o decreto que analisámos em cima. 

Reconhecendo os seus encargos financeiros em relação à instrução, a Comissão 

Municipal enviou um oncio, no qual dá conhecer as suas dificuldades e pede a 

concessão de um subsídio. Este oncio sugere que a Câmara Municipal Xnha uma 

balança económica negaXva, uma vez que possuía mais dividas e/ou despesas do que 

receita. O presidente da comissão começa por dizer que a câmara tem contribuído 

todos os anos com 2:300$000 reis para a contribuição geral das finanças, considerando 

ser uma verba avultada, especialmente, se Xvermos em conta que o município apenas 

tem receita de 20:000$000 reis. Para esse ano económico, a câmara prevê que as 
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despesas associadas com a instrução rodem os 15:000$000 reis, ou seja, o valor das 

despesas é pouco menos que a receita do município. Não descurando a existência de 

outros encargos financeiros pertencentes à câmara, é pedido um subsidio, conforme o 

previsto no art. 54º, do decreto de 29 de março de 1911, para, assim, cobrir o déficit. 

Assim sendo, é pedido a concessão de oito contos reis, ficando a câmara encarregue 

dos restantes sete contos reis: 

Pela lei de 29 de março de 1911 compete às Câmaras Municipais a sa8sfação 

dos encargos da instrução primário do concelho respe8vo. Procurou a 

comissão da minha presidência, desde logo averiguar a situação que lhe criou 

esta nova disposição legal. Além da percentagem cobrada pela repar8ção de 

finanças, contribui esta câmara com a verba de 2:300:000 de reis que todos 

os anos inclui no seu orçamento, verba avultada já em um município cujas 

receitas orçam por 20:000:000 de reis. Em fase do orçamento da despesa de 

instrução primaria organizado para 1912 que se eleva aproximadamente a 

15:000:000 de reis, vê-se que ficam muito aquém, pouco excedendo a 

metade, as verbas com que a câmara contribui. Há um enorme deficit que se 

torna impossível cobrir com as receitas do município o que depressa se torna 

evidente em presença do exposto. (…) Por todos estes mo8vos, a comissão a 

que tenho a honra de presidir, julga do seu dever pedir a v.ex. a concessão de 

um subsidio de 8 contos de reis como lhe faculta o art. 54º da lei de 29 de 

março de 1911 . 228

Com este oncio podemos também apurar que, além da contribuição municipal para a 

instrução primária, que dependia de uma taxa que variava entre os 15% a 30% sobre as 

contrições gerais diretas do Estado, o município incluía um verba de 2:300$000 reis. 

 A 25 de dezembro de 1911, é decretado que, para Barcelos, a percentagem 

seria de 30%. Nesse mesmo decreto, podemos verificar que as despesas orçavam em 

14:572$500 escudos. 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços AdministraXvos — Copiador Geral da Câmara. nº 215, 228
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 Segundo Áurea Adão, o primeiro ano, após a entrada da reforma foi 

“condicionado pelas dívidas assumidas anteriormente” , referentes a despesas como 229

as rendas dos edincios escolares e respeXvos restauros, os vencimentos dos 

professores e os subsídios de residência. Acrescenta ainda que, no Senado, 

consideravam que esta reforma fora “preparada precipitadamente, sendo por isso 

prejudicado o princípio da descentralização do ensino” . Podemos reparar que alguns 230

republicanos Xnham medo que, a passagem das obrigações para as Câmaras 

Municipais, não corresse bem, especialmente para o ano de 1912. Consideravam que 

as câmaras ficavam com mais despesas e não se criavam novas receitas. Outros, 

consideravam que se devia adiar a execução desta lei e “esperar pela promulgação do 

novo Código Administra8vo” . Esta opinião era parXlhada pelo Ministro do Interior 231

de então, Silvestre Falcão, que reconhecia as dificuldades com que as câmaras se iam 

deparar, por não estarem preparadas para estas e considerava “indispensável que haja 

um período transitório, que se tome qualquer medida para prevenir esse desastre” . 232

Em dezembro de 1911, ainda não estavam definidas as percentagens com que as 

câmaras deviam concorrer para “o seu fundo de instrução primária” . Porém, a 27 de 233

dezembro de 1911, o Ministro das Finanças foi ao Parlamento pedir autorização para 

ser “inseridas nas despesas do Ministérios da tutela as verbas necessárias para fazer 

face àqueles encargos” .  234

 A burocracia parecia ser também uma entrave. Muitas vezes, as despesas 

ficavam largos meses por saldar, atrasando a criação de escolas e quando vagava um 

lugar demorava demasiado tempo a ser subsXtuído, o que levava ao “encerramento 
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prolongado de centenas de estabelecimentos de ensino” . Sobre a demora na criação 235

de uma escola, isto é nos percep�vel nas atas municipais, por exemplo com uma escola 

na freguesia de Remelhe. Esta freguesia possuía uma escola parXcular, que havia sido 

doada por um benemérito, emigrante no Brasil, Domingos Gomes Ferreira da Costa. 

Aparentemente, parece-nos fácil a criação desta escola, uma vez que exisXa já uma 

escola parXcular, que, apenas, se converteria em oficial, e havia uma doação. No 

entanto, esta escola só seria colocada a concurso em 1915 . No início de 1911, ainda 236

antes da reforma, o sub-inspetor do círculo escolar enviou um oncio referindo-se à 

criação de três escolas, sendo que para uma, a de Remelhe, exisXa já uma doação: 

a fim de a comissão municipal informar respeito à criação de umas escolas 

pedidas pelas vereações anteriores — Pelo que ficou incumbido o vogal Sr. Dr. 

Cruz Ferreira de estudar o assunto, devido a, para uma dessas escolas, já se 

achar comprada a mobilia e haver, para a criação de outra uma oferta de 3 

contos . 237

Na seguinte reunião, o vogal eleito pela Comissão Municipal propôs que na freguesia 

Remelhe fosse criada uma escola para ambos os sexos, pois a câmara já possuía 

por doação, naquela freguesia uma casa para escola de ambos os sexos e 

habitação dos respe8vos professores, já porque, em Remelhe, existe uma 

escola par8cular do sexo masculino que é frequentada por mais de 40 alunos 

— donde se vê que as duas populações escolares não permitem a criação de 

uma escola mista . 238

Parece-nos ter sido apenas esta a escola aprovada pela comissão. O que não é de 

admirar, tendo em conta a existência de uma casa para escola que ambos os sexos 

podiam frequentar e habitação para os professores. Sem duvida que, o facto de a 

 ADÃO, Áurea; SILVA, Carlos Manique da; PINTASSILGO, Joaquim (org.) — O Homem vale, sobretudo, 235

pela educação que possui: Revisitando a primeira reforma republicana do ensino infan8l, primário e 
normal. p. 34.

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Execu8va de 236

1914 a 1916. f. 34

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Republicana 237

Municipal de 1910 a 1912. f. 45

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Republicana 238

Municipal de 1910 a 1912. f. 50

94



câmara se debater com problemas financeiros, complicava o invesXmento em novas 

escolas. 

 Todavia, a criação desta escola prolongou-se por cerca de quatro anos. Em 

1912, a Direção Geral da Instrução Primária quesXona a Câmara se esta se 

responsabiliza pela administração do “legado de 3 contos feito por Domingos Gomes 

Ferreira da Costa, para a conversão de uma escola parXcular em oficial, na freguesia de 

Remelhe” , uXlizando esta verba para “a conservação do edincio escolar, da mobilia e 239

do material didáXco” . No ano seguinte, este assunto é tocado novamente nas 240

reuniões da comissão municipal. É pedido aos deputados eleitos pelo círculo, 

especialmente, ao Coronel Simas Machado, que instem no parlamento “para que seja 

incluída no número de escolas oficiais a do sexo masculino existente em Remelhe, 

sendo o professor, aliás com a devida habilitação normal, o já existente” . 241

 Recapitulando, este processo de criação de uma escola demorou cerca de cinco 

anos. Ainda antes da proclamação da República havia já a vontade de criar uma escola 

oficial nesta freguesia, que aliás passaria da conversão de parXcular para pública. A 

escola parXcular desta freguesia acolhia já muitos alunos. Sabemos que em 1911, além 

de crianças da própria freguesia, também lá estudavam alunos de freguesias vizinhas. 

Um processo que parecia fácil por já exisXr: casa para a escola, habitação para o 

professor, mobilia e material didáXco, foi na verdade demasiado demorado.  

 Ao consultarmos os debates parlamentares, percebemos que era necessária a 

construção de mais edincios escolares, pois não exisXam escolas suficientes e muitas 

eram insalubres. Por exemplo, no dia 19 de dezembro de 1912, Tomás Fonseca pede a 

palavra para enviar para a mesa um projeto de lei sobre as construções escolares, 

defendendo a sua importância, já que, “havendo no país cinco mil escolas primárias, 

apenas pouco mais de novecentas estão instaladas em edincios próprios; o resto são 
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casebres ignóbeis” . Já em 1913, durante uma intervenção de Silva Barreto, sobre o 242

dinheiro que o Estado tem aplicado na instrução, este afirma que junto ao pouco 

invesXmento do Estado na instrução, temos a falta de construções escolares, 

defendendo que “as escolas de ensino primário na sua grande maioria não tem 

condições pedagógicas nem higiénicas, mas o  Estado e as câmaras municipais pagam 

rendas que por vezes aXngem limites nada razoáveis” . 243

 Segundo o decreto de 1911, as câmaras municipais ficavam encarregues da 

administração do ensino infanXl e primário e da proteção dos alunos (art. 62.º). Ficava 

também de sua competência, e sempre em conformidade com o Estado e a respeXva 

circunscrição, o registo de escolas públicas e parXculares, e dos professores do 

concelho; a elaboração do orçamento da instrução primaria do concelho; organização 

dos processos para a criação, transferência, conversão ou supressão de escolas; 

nomeação, transferência e demissão dos docentes e propor ao governo a aposentação 

dos mesmos; promover a organização e instalação das escolas do concelho, a sua 

obrigatoriedade e o desenvolvimento do ensino; aprovar os horários escolares, tendo 

em conta as necessidades locais; evitar o encerramento de escolas (art. 64.º). 

 A 14 de setembro de 1913, foi publicado um novo decreto que, finalmente, 

regulamentava a criação, conversão ou supressão e transferência de escolas primárias. 

Segundo este documento, em qualquer dos casos, o município era necessário 

disponibilizar uma cópia do recenseamento escolar. Já no caso de conversão ou 

supressão e transferência de escolas devia também enviar um mapa esta�sXco do ano 

lecXvo anterior e da frequência e aproveitamento dos meses do ano lecXvo corrente. 

No caso de criar ou transferir devia indicar a casa onde se pretendia instalar (art. 2.ª). 

 Além das doações parXculares, como foi o caso de Remelhe, havia também o 

contributo das Juntas de Paróquia. Este foi o caso da junta de Galegos São MarXnho, 

que pediu, em 1914, a criação de uma escola mista, assumindo a responsabilidade de 

fornecer a mobília e os utensílios didáXcos: 

obrigando-se a mesma junta a fornecer a mobília e utensílios necessários, 

proponho que a câmara resolva criar uma escola mista de ensino primário na 

 Debates Parlamentares. Câmara de deputados. I legislatura. 3ª Sessão legislaXva, nº014, p. 0017.242
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mesma freguesia, tomando a responsabilidade pelo fornecimento de casa para 

escola e habitação para a professora e dotando já no orçamento suplementar a 

mesma escola com as verbas necessárias para o ordenado à professora pelo resto 

do corrente ano, renda de casa, subsídio para habitação e expediente, visto que, 

pelo despendido e a despender da verba nº57, art. 6, cap. 15, ctulo do primeiro 

orçamento ordinário, se pode re8rar a importância de 118 escudos necessária para 

aquelas dotações  244

 Áurea Adão, também menciona a demora de subsXtuição quando um lugar 

vagava. Neste assunto, a lei de 29 de março, apenas nos informa que os professores 

primários eram nomeados pelas câmaras (art. 82.º). Para colmatar esta falha, é 

publicado, no dia 28 de agosto de 1913, um decreto que vem esclarecer sobre o 

recrutamento e distribuição dos professores. O seu primeiro arXgo é no informado que 

quando exisXsse uma vaga, a câmara ficava encarregue de avisar o inspetor do círculo, 

como também de nomear interinamente uma pessoa qualificada e colocar em 

concurso o provimento. De facto, a parXr de 1913, começa-se a encontrar, cada vez 

mais, nas atas municipais, nomeações interinas e preenchimento de vagas nas escolas. 

 Ficou também decretado, em 1911, que, em cada paróquia, seriam nomeados 

dois delegados pela Câmara Municipal, sendo que um destes devia ser membro 

permanente da Junta de Paróquia (art. 63.º). A estes ficavam atribuídas as seguintes 

funções: registar as faltas dos professores; dirigir os serviços de assistência infanXl e 

caixas económicas escolares da freguesia; parXcipar tanto à câmara municipal, como 

ao inspetor do círculo as dos professores primários e o moXvo, bem como qualquer 

interrupção ou suspensão do ensino; informar sobre tudo que dissesse respeito as 

escolas oficiais, como a criação ou supressão, bem como a abertura e encerramento 

das escolas parXculares; por fim, deviam cumprir e fazer cumprir as leis e 

regulamentos da instrução primária. 

 As Câmaras Municipais ficavam também encarregues de enviar para o 

Ministério do Interior, em março e em setembro, “um relatório circunstanciado da sua 

gerência, relaXvamente ao ensino, no semestre decorrido, fazendo-o acompanhar de 

notas e esclarecimentos sobre a criação e distribuição das escolas, movimento dos 
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professores, assistência infanXl e despesas realizadas com a instrução primária” (art. 

70.º) e enviar ao Ministério do Interior todas as informações que este pedir sobre os 

respeXvos serviços (art. 71.º). Porém, para o concelho de Barcelos, não nos foi possível 

encontrar nenhum destes relatórios. 

 Rómulo de Carvalho sugere que os pontos vitais que os republicanos 

pretendiam tratar: a descentralização do ensino e o melhoramento cienXfico e 

pedagógico dos professores professores primários e das suas condições económicas, 

não Xveram o efeito esperado. As câmaras não Xnham uma estrutura económica forte 

para suportar as despesas que vieram com este decreto. No decreto de 12 de julho de 

1918, o Governo reconhece que “limitado tem sido o número de Câmaras Municipais a 

quem os interesses do ensino e do professorado tenham merecido o justo desvelo e 

consideração que lhes é devido” . Este novo decreto, reXrou a administração do 245

ensino às Câmaras e passou-a para o Estado. Segundo o prólogo deste decreto, esta 

decisão baseava-se no facto de o decreto anterior não ter “produzido no maior número 

dos municípios os benencios que deveriam resultar da autonomia administraXva 

desses serviços” . Apesar de tratar, maioritariamente, as questões relacionadas com 246

as contribuições e despesas, este decreto, tal como o de 1911, realçava a importância 

do ensino. 

 Por isso mesmo, é decretado que a parXr desse ano a administração do serviço 

de instrução primária passava para o Estado (art. 1.º), passando para a sua 

competência as atribuições que até então pertenciam às câmaras (art. 2.º). Apesar de 

ser administrado pelo Estado, as câmaras conXnuavam a ter obrigações financeiras. 

Assim sendo, foi manXdo o fundo escolar, que teria uma taxa fixa por cada ano e cuja a 

contribuição, por cada concelho, dependeria dos “encargos resultantes do pessoal 

escolar” (art. 1.º), tais como, por exemplo, os vencimentos dos professores, a renda, a 

reparação e a conservação de edincios e dividas passivas anteriores (art. 3.º. 1.º). 

Quanto ao pagamento das despesas, conXnuava semelhante ao previsto em 1911 (art. 

3.º). Ou seja, o que este decreto nos dá a entender é que, apesar de a parXr de então 

ser o Estado a administrar o ensino, as despesas deste conXnuavam a pertencer às 
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Câmaras Municipais. Além disso, não nos podemos esquecer que este decreto foi 

promulgado durante o regime de Sidónio Pais, o que, certamente, jusXficará a sua 

centralização. 

  A 10 de maio de 1919, é promulgado um novo decreto que “atribuía a gestão 

dos serviços do ensino primário (...) a organismos chamados Juntas Escolares” . As 247

Juntas Escolares não eram nenhuma novidade. Esta forma de gestão foi incluída na 

reforma escolar de Rodrigues Sampaio, tendo estas funcionado durante a década de 

80, do século XIX. As Juntas Escolares eram compostas por representantes da câmara, 

três professores primários, um representante de cada freguesia, pelo inspetor do 

círculo e o responsável pelas finanças do concelho (art. 41.º). Quanto às suas 

competências, estas não divergiam muito do decreto de 1911, mas devemos ressaltar 

que uma das competências destas juntas era a promoção do ensino primário no 

concelho (art. 43.º). À semelhança de quando a administração pertencia às câmaras, as 

Juntas Escolares Xnham que organizar orçamento do ensino; fomentar a construção de 

edincios escolares ou arrendar casas para escolas (no caso de não exisXrem edincios 

próprios) e zelar os edincios; adquirir o mobiliário e material escolar; pagar os 

vencimentos dos professores e demais despesas (art. 43.º). A administração do fundo 

escolar passou também para estas juntas, sendo que concorriam as mesmas receitas 

previstas nos decretos de 1911 e 1918 (art. 46.º). 

 Segundo Carlos Manique da Silva, a passagem da administração da instrução 

para as Juntas Escolares foi conturbada. Segundo este autor, apesar de os professores, 

bem como as associações de classe, se senXrem “valorizados ao integrarem, 

obrigatoriamente, as juntas escolares” , as câmaras vão se opor a estas, por 248

considerar que esvaziam “o papel dos municípios na gestão do ensino primário” . À 249

semelhança de Mafra, estudada por Carlos Manique da Silva, também não há fontes 

municipais sobre o papel das Juntas Escolares no concelho de Barcelos, para o período 

da 1ª República. 
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 Passando três anos, a 11 de maio de 1922, foi promulgado um outro decreto, 

que dissolveu o de 1919 e demonstrou que, em algumas situações, as Juntas Escolares 

também falharam. Neste decreto é afirmado que as juntas escolares não cumpriram 

com a sua missão, tendo sido comeXdas várias ilegalidades. Adianta ainda que houve 

concelhos em que a sua existência só prejudicou a boa administração do ensino e 

consideravam necessária a sua regulação, de modo a não aumentar o caos na 

administração do ensino. No primeiro arXgo, é esXpulado que, caso uma Junta Escolar 

cometesse uma ilegalidade ou funcionasse de modo irregular, a administração passava 

para as Câmara Municipais. 

 Podemos concluir que, do ponto de vista descentralizador, a lei de 29 de março 

de 1911, não cumpriu com as expectaXvas. Até porque, no caso de Barcelos, o 

município não possuía receita suficiente para invesXr na instrução da população local. 

Assim sendo, torna-se compreensível a promulgação de outros decretos com o intuito 

de reorganizar o ensino. 

3.3. A fiscalização do ensino: O Círculo Escolar de Barcelos 

 Quanto à fiscalização do ensino, estava previsto, no decreto de 1911, que 

compeXa ao Ministério do Interior. Todavia, para facilitar a fiscalização, foram criadas 

circunscrições escolares que, por sua vez, se dividiam em círculos (art. 141º). 

 Para cada circunscrição era nomeado um inspetor e, em cada círculo, um sub-

inspetor. O arXgo 146º deste decreto jusXfica a divisão das circunscrições em círculos 

para uma “inspeção direta e regular do ensino primário”, adianta ainda que seriam 

sessenta e cinco círculos, mas só decretaria a sua sede e as suas delimitações mais para 

a frente. Era assim estabelecida uma pirâmide de poder, o ministério controlava os 

inspetores das circunscrições que por sua vez controlavam os inspetores dos círculos.  

3.3.1. O papel do inspetor do círculo escolar 

 Para a instrução prosperar era fundamental o trabalho em conjunto do inspetor 

com a Câmara Municipal. Isso mesmo demonstra-nos o decreto promulgado a 29 de 
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Março de 1911. No fundo, o sub-inspetor era os olhos, a boca e os ouvidos do poder 

central nas localidades. 

 Segundo este decreto, os inspetores do círculo Xnham as seguintes missões: 

fiscalizar o ensino e a disciplina das escolas pertencentes ao seu círculo; fazer 

inspeções surpresas; transmiXr ao inspetor da circunscrição as irregularidades que 

encontrar; examinar o material escolar, o desempenho dos professores e o 

aproveitamento escolar; fazer recomendação pedagógicas aos professores; e, por fim, 

elaborar a cada ano um a esta�sXca e um relatório do seu círculo (art. 150.º). 

 Com a promulgação do decreto descentralizador de 12 de julho de 1918, o 

inspetor do círculo ficava também encarregue do “processamento das folhas de 

vencimento do professorado e as do material e diversas despesas dos serviços da 

instrução primária” (art. 8.º), funções até então desempenhadas pelas Câmaras 

Municipais.  

 Por sua vez, a reorganização do ensino de Leonardo Coimbra, em 1919, 

reafirma a função dos inspetores como intermediários do Ministro da Instrução. As 

suas funções manXnham-se semelhantes às já conferidas no decreto de 1911. Os 

inspetores conXnuavam encarregues de: fiscalizar as escolas de ensino primário; as 

inspeções às escolas passavam a ser mensais; orientar os professores para os novos 

métodos pedagógicos, através de conferências e lições modelos; o inspetor devia 

avaliar os professores e caso estes não cumprissem com a sua função educadora, o 

inspetor podia propor uma sanção, por exemplo demissão ou suspensão, porém esta 

só se tornaria definiXva com a aprovação do Conselho Superior de Instrução Primária. 

Com este novo decreto, os inspetores ficam ainda encarregues fomentar a criação de 

museus e bibliotecas escolares, de acordo com as necessidades e as caracterísXcas de 

cada região. 

 Segundo o decreto de 1911, o inspetor do círculo devia estar habilitado com o 

curso da escola normal superior ou ser um professor com mais de cinco anos de “bom 

e efeXvo serviço” (art. 149.º§1.º). Em 1918, o inspetor devia ser um professor de uma 

escola primária geral com mais de cinco anos de serviço bom e efeXvo, tal como o de 

1911. Todavia, neste decreto é acrescentado que deviam também dar “garanXas de 

fidelidade às insXtuições republicanas” (art. 56.º§1.º). 
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 Em suma, o inspetor do círculo escolar era, durante a 1ª República, alguém 

habilitado pela escola normal. Já as suas funções eram mais de regularizar o ensino e 

manter a ordem dentro daquilo que eram as direções do poder central. 

3.3.2. A colocação da sede do círculo escolar em Barcelos 

 Com a proclamação da República, a maior questão que realçou no panorama 

políXco barcelense foi a revisão do círculos escolares. Barcelos fazia parte da 

Circunscrição escolar de Braga e do círculo escolar composto por Esposende e Vila 

Nova de Famalicão. A 1 de Março de 1911, durante uma reunião da Comissão 

Republicana de Barcelos, determinou-se que fosse pedido ao Ministro do Interior a 

transferência da sede do círculo escolar para Barcelos. Mas qual seria a importância de 

ser sede escolar? Relembramos que a reestruturação do ensino em Portugal era uma 

das preocupações do governo provisório e, por isso, talvez considerassem que esta 

alteração trouxesse pres�gio ao concelho. 

 Com esta reformulação da instrução primária, o Ministro do Interior, António 

José de Almeida, através do decreto de 15 de Julho de 1911, decidiu alterar para 

Barcelos, a sede do círculo escolar composto por Barcelos, Esposende e Vila Nova de 

Famalicão, que, até então, estava estabelecida em Vila Nova de Famalicão. No referido 

decreto, salientou-se que a divisão em círculos é importante para a realidade do ensino 

na época. 

 A 22 de julho de 1911, o presidente da Comissão Municipal Republicana, João 

Cardoso Albuquerque, anuncia que o governo colocava na vila a sede do círculo 

escolar, tendo esta que ceder os aposentos onde estava instalada a Liga Barcelense de 

Instrução e Educação . No entanto, esta alteração foi efémera. A 29 de julho, foi 250

publicado no Diário de Governo, o regresso da sede do círculo escolar para Famalicão. 

Descontentes com a situação, o presidente pediu o envio de um telegrama ao 

Presidente do Conselho de Ministros; um ao Ministro do Interior; um aos deputados 

eleitos pelo círculo de Barcelos e à Comissão Municipal de Esposende, no qual pedia o 

apoio para a recolocação da sede em Barcelos. A comissão conXnuou a telegrafar o 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 250

Republicana de 1910 a 1912. p. 23 
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ministro protestando esta mudança, que consideravam ser uma injusXça e 

desconsideração feita a Barcelos . 251

 Num oncio enviado ao Diretor Geral de Instrução Primária, o presidente da 

Comissão Municipal afirmava nada ter contra “a delimitação do seu circulo escolar, 

porque este se acha bem demarcado, mas contra a mudança da sua sede desta vila 

para a de Famalicão”. Sustentando-se no arXgo 146º, do decreto de 29 de março de 

1911, afirmava que a sede devia ficar em Barcelos, não exisXndo nenhuma razão para a  

sua alteração:  

para os “efeitos de inspeção direta e regular” de que fala o art.46 do decreto 

de instrução primária ul8mo, é barcelos — e não Famalicão — o centro do 

circulo, devendo, por isso, ser também a sua sede e não Famalicão, que fica 

quase no extrema. Não há pois uma única razão que jus8fique a mudança da 

sede, porque a vila de Famalicão é, para o circulo, penso acessível do que a 

de Barcelos, também não sendo sede de um concelho importancssimo, o 

primeiro do país quanto ao número de freguesias e ainda o primeiro, ou logo 

um dos primeiros sob muitos outros pontos de vista . 252

Ou seja, o presidente da comissão municipal considerava que o facto de Vila Nova de 

Famalicão ficar no extremo de círculo dificultaria o trabalho do sub-inspetor. 

 Esta questão foi de tanta relevância que levou à demissão do presidente da 

Comissão Municipal Republicana de Barcelos, depois de ser exonerado do cargo de 

Administrador do Concelho, pelo Ministro do Interior, pois havia acumulado ambas 

funções. O deputado Simas Machado , quesXonou, a 28 de Agosto de 1911, o porquê 253

da exoneração, num discurso em que exaltou as qualidades de João Cardoso 

Albuquerque enquanto presidente e republicano. O ministro apresentou duas razões 

para esta exoneração. A primeira é que João Cardoso Albuquerque havia acumulado 

em si duas funções: Presidente da Comissão Municipal Republicana e Administrador do 

Concelho, que, segundo a lei, era incompa�vel. No entanto, o mesmo, reconheceu que 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 251

Republicana de 1910 a 1912. p. 26, 28

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. nº 131, 252

15/08/1911

 José Augusto Simas Machado foi um militar eleito deputado pelo Círculo de Barcelos para a 253

Assembleia Nacional ConsXtuinte.
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esta irregularidade era uma realidade, uma vez que o governo não dispunha em toda a 

parte “pessoas de completa confiança para o exercício de funções que careciam de ser 

desempenhadas por autênXcos republicanos” . Não podemos esquecer que a 254

República era um sistema frágil, devido à maneira de como ocupou o poder e, por isso, 

necessitava que os cargos importantes fossem ocupados por homens da sua confiança. 

O ministro também respondeu que tomou esta decisão depois de chegar a seu 

conhecimento que João Cardoso Albuquerque teria comentado, numa reunião da 

câmara, que o Ministro do Interior “Xnha praXcado um escândalo, e que era um 

homem insensato, que Xnha Xdo um procedimento inaudito”  ao alterar a sede do 255

círculo escolar para Vila Nova de Famalicão.  

 InsaXsfeito com a jusXficação do ministro, Simas Machado voltou quesXonar o 

porquê desta exoneração, uma vez que esta não foi solicitada nem pelo Governador 

Civil de Braga, nem pelos deputados do círculo, mas pelas palavras que o 

administrador, supostamente, disse, de o ministro ter “praXcado uma audácia, um 

escândalo” . Adiantou ainda que, um jornal de Barcelos, publicou que “se o 256

administrador lhe Xvesse pedido desculpa, não o Xnha demiXdo” . Defende que o 257

Ministro do Interior, devia ter “ordenado ao Sr. Governador Civil que mandasse pessoa 

da sua confiança saber do que ali se Xnha passado”  e só depois devia ter tomado 258

uma decisão. Simas Machado defendeu que Cardoso de Albuquerque falou 

condicionalmente, pondo até em dúvida que António José de Almeida praXcasse 

“aquilo que ele considerava um escândalo” . 259

 Segundo o deputado, mesmo que as afirmações fossem verdadeiras, a culpa era 

só de António José de Almeida, como provava o relatório que procedia a lei de 

instrução primaria. O mesmo explica que a sede do círculo escolar Xnha sido colocada 

em Barcelos, por deter facilidade de comunicações e ter mais movimento escolar, 

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 4, p.0005254

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 4, p.0005255

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 6, p.0009256

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 6, p.0009257

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 6, p.0009258

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 6, p.0009259
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comparado com os outros concelhos pertencentes ao círculo, Famalicão e Esposende. 

Simas Machado reforça a sua posição com o arXgo 146.º da lei de instrução uXlizados 

jornais para sustentar as suas informações e afirmou que “todos os empregados que 

estão debaixo das ordens do Governo não podem deixar de ser da confiança do 

Governo, nem a este se pode nem deve tolher o direito de proceder, em nome dos 

direitos de que usa, contra qualquer d'esses empregados” .  260

 O ex-ministro conta que ponderou alterar a sede para Barcelos, mas os 

deputados do círculo de Famalicão apresentaram-lhe razões para que a sede não saísse 

daí. Após a reclamação de Barcelos, Antonio José Almeida entregou “o assunto ao 

Conselho Superior de Instrução Publica, para que desse o seu parecer” . E quais 261

seriam estas razões? No dia 6 de Setembro, o deputado Sousa Fernandes  pediu a 262

palavra para, entre outros assuntos, relembrar que Famalicão é o concelho que melhor 

comunica com os outros dois e com a circunscrição do Porto, através da linha férrea . 263

Além disso, a sede do círculo estava lá colocada desde a criação deste há nove anos . 264

 Nos debates parlamentares esta foi a ulXma menção a este tema. No entanto, a 

Comissão Municipal de Barcelos não descansou enquanto não viu a sede do círculo 

colocada no seu concelho. Isto leva-nos a interrogar sobre a importância que esta 

Xnha. Com certeza que ser sede do círculo escolar traria presXgio ao concelho, 

especialmente, se Xvermos em conta a importância da instrução para os republicanos. 

 Parece que a decisão de eleger a sede do círculo recaiu sob o Concelho Superior 

da Instrução pública, que ficou encarregue de dar o seu parecer sobre esta questão. 

Durante o mês de outubro, foi deliberado nas reuniões da comissão fazer pressão para 

que Barcelos fosse eleito sede do círculo. No dia 28 do mesmo mês, o Dr. MarXns Lima 

e o Dr. Morão de Campos ficaram incumbidos de procurarem o Ministro do Interior, 

para o persuadirem a aprovar o novo emprésXmo municipal e a alterar a sede do 

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 6, p.0010260

 Debates Parlamentares. Assembleia Nacional Cons8tuinte, 1911. I Legislatura. Sessão nº 6, p.0010261

 Deputado eleito pelo círculo de Vila Nova de Famalicão.262

 Famalicão conseguia comunicar com Barcelos através da linha do Minho, com Esposende através da 263

linha da Póvoa de Varzim, e com o Porto através da linha ligava o Minho ao Douro.

 Refere-se à Lei da Instrução Primária 24 de Dezembro de 1901.264
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círculo escolar para Barcelos. Já em novembro, sabemos que o Concelho Superior da 

Instrução Pública votou favorável à transferência da sede do círculo para Barcelos. 

Porém, esta demorou até ser concluida. Ao fim de tanta insistência, na reunião de dois 

de dezembro, foi anunciado que o ministro atendeu ao pedido e alterou a sede do 

círculo para Barcelos. 

 A passagem da sede do círculo escolar para Barcelos foi na verdade uma luta da 

Comissão Municipal. A sua passagem para Barcelos trouxe despesas, como a 

necessidade de arranjar um edincio para que aí fosse instalada. Além disso, em relação 

a Vila Nova de Famalicão, Barcelos não possuía boas vias de comunicação, o que fazia 

que a sua reclamação apenas se focasse no facto de ser o centro do círculo escolar. 

3.3.3. Número de escolas pertencentes ao círculo escolar 

 Passamos à análise das escolas pertencentes ao círculo escolar, composta por 

Barcelos, Esposende e Vila Nova de Famalicão. UXlizamos como fonte dados 

esta�sXcos publicados antes da 1ª República e durante esta. Infelizmente, não 

encontramos dados que tratassem o número de escolar por círculos escolares entre 

1910 e 1914 e de 1921 a 1926. A parXr de 1921, os dados passam a ser tratados por 

distritos, em vez de círculos.  

Tabela 23. Escolas do Círculo Escolar de Vila Nova de Famalicão entre 1907 e 1910. 

Fonte: Anuário Estacs8co de Portugal: 1908, 1909 e 1910 

Anos Escolas 
masculinas

Escolas 
femininas

Escolas 
mistas 

Total 

1906-1907 69 20 6 95

1907-1908 70 21 7 98

1908-1909 70 22 7 99

1909-1910 71 23 10 104
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Tabela 24. Número de Escolas do Círculo Escolas de Barcelos entre 1915 e 1921 

Fonte: Ensino Primário em Portugal: Anos lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919; Instrução 

Pública: Dados estacs8cos referentes aos anos lec8vos de 1919-1920 e 1920-1921 

 Antes de analisar as tabelas de cima, adianto que para os anos anteriores à 1ª 

República, os dados sobre o número de escolas estavam disXnguidos por 

Circunscrições. Já para os anos compreendidos entre 1910 e 1915, não há nenhum Xpo 

de documento relaXvo ao número de escolas, durante esse espaço temporal.  E a parXr 

de 1921, o número de escolas está registado por distritos, o que não favorece a 

invesXgação.  

 Como já foi dito anteriormente, Barcelos fazia parte do círculo escolar 

composto por Esposende e Vila Nova de Famalicão. Até 1911, a sede deste círculo 

localizava-se em Vila Nova de Famalicão, sendo depois transferida para Barcelos. 

 Como podemos ver nas tabelas de cima, houve um constante aumento do 

número de escolas deste círculo escolar. Sendo que entre 1909 e 1921, foram criadas 

34 escolas. Claro que este valor fica muito abaixo do expectável, especialmente se 

Xvermos em atenção que só num dos concelhos, pertencente a este círculo, exisXam 

89 freguesias.  

Nº de escolas 
que 
funcionaram 

Nº de escolas que 
não funcionaram 

Total

1915-1916 117 13 130

1916-1917 122 9 131

1917-1918 125 9 134

1918-1919 126 13 139

1920 126 13 139

1921 130 8 138
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4. O processo de escolarização e alfabe4zação em Barcelos 

 Como já foi dito anteriormente, os republicanos colocavam na instrução 

primária um grande peso, pois consideravam que “as crianças de então seriam os 

homens de quem se esperava a consolidação da República” . Também acreditavam 265

que a hierarquia escolar Xnha a sua base na educação primária, pois só assim “se 

projetava a transformação mental do nosso país com mais esperançosa repercussão no 

futuro” . Por isso mesmo, neste capitulo trataremos o processo de escolarização e 266

alfabeXzação no concelho de Barcelos, de modo a perceber como se desenrolou, os 

entraves e se foi bem sucedido ou não. 

 Para uma análise mais rigorosa do concelho, optamos por realizar também um 

estudo da população alfabeXzada por freguesias. Este será úXl para entender qual a 

dinâmica do concelho, no que toca à concentração de escolas oficiais e a relação com a 

alfabeXzação. Por isso, em primeiro lugar, vamos analisar as escolas existentes no 

concelho, o número de alunos matriculados por freguesia, os aprovados nos exames e 

relacionar com os dados que os censos nos fornecem sobre o número de analfabetos e 

alfabeXzados por freguesia. 

4.1. A rede escolar  

 Numa época em que se reconhece a importância da instrução e educação, é 

óbvio que as escolas primárias representavam um papel fundamental. À altura da 

proclamação da República, exisXam em Portugal “5552 escolas oficiais do ensino 

primário, das quais 3067 masculinas, 1819 femininas e 666 mistas” , todavia, até 267

1926, apenas foram criadas 1105 novas escolas. Rómulo de Carvalho defende que este 

aumento pouca diferença fez, uma vez que “logo em 1911 já se aproximava do milhar o 

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 265

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 664.

 Ob. Cit.266

 Ob. Cit. 711.267
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número de escolas primárias criadas pelo novo regime” . Numa intervenção 268

parlamentar, Eusébio Leão referiu que em Portugal  

Nós temos pouco mais de metade das escolas que são necessárias para 

difundir a instrução primária e a competente educação. Antes de proclamada a 

República o número de escolas era muito menor do que actualmente. Mas eu 

não me contento com escolas no papel, só me contento com às escolas que 

realmente funcionam, que prestam serviços. (Muitos apoiados). Que importa 

dizer que temos por exemplo, dez mil escolas, se funcionam realmente, apenas 

cinco ou seis mil?  269

Na mesma intervenção foi enviado um requerimento para que o Ministério do Interior  

para que este esclareça quantas escolas existem, quantas funcionam, quantas foram 

criadas pela República e porque razão não funcionam. Existem, de facto, várias 

intervenções parlamentares sobre a falta de invesXmento na criação de novas escolas e 

existência de escolas que não funcionavam. 

 Através do decreto de 29 de março de 1911, sabemos que em cada freguesia 

devia exisXr uma escola primária para cada sexo (art. 26º). No entanto, conscientes 

que esta não podia ser a matriz de todas a freguesias, foram também contempladas 

algumas exceções. Assim sendo, caso não exisXssem alunos suficientes para criar duas 

escolas, era criada uma escola mista (art. 26º §), e se mesmo assim não fosse possível 

criar alguma destas, a freguesia pode anexar-se “por decisão ministerial a outra 

freguesia” (art. 27º) que tenha, podendo esta anexação também pode acontecer caso 

um lugar esXver “afastado do centro da freguesia a que pertence” (art.27º§). O decreto 

prevê ainda a criação de cursos temporários ou escolas móveis, nas freguesias que não 

Xvessem escolas fixas (art. 28º). Estava também previsto que a obrigatoriedade do 

ensino só terminava com a aprovação do aluno no exame de grau elementar (art. 

37º§). O responsável pela instrução da criança que esteja em idade escolar devia-a 

matricular nos primeiros dez dias de outubro (art. 42º) correndo o risco de ser 

penalizado, caso estas não a matricule ou não promova a escolaridade desta (art. 43º). 

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 268

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 711.

 Debates Parlamentares. Senado da República. I legislatura. 1ª Sessão legislaXva, nº013, p. 0002.269
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Por isso, importa para o nosso estudo percebermos se o número de alunos 

matriculados era maior ou igual ao dos alunos aprovados no exame. 

 De facto, o discurso pedagógico da altura privilegiava a valorização da escola 

primária, que seria “a base de todo o progresso” . No século XIX, era já visível que a 270

melhor maneira de combater o analfabeXsmo seria através “do alargamento da rede 

escolar primária e secundária do ensino público” . As escolas primárias, além de 271

serem “as escolas do povo por excelência” , eram também onde se promovia “a 272

formação dos cidadãos patriotas e para os republicanos” . 273

 No que toca às escolas primárias, o decreto de 29 de março de 1911, informava 

que se desXnavam “a educar as crianças […] ministrando-lhes o ensino geral” (art. 25º), 

para as desenvolver e as preparar para o seu futuro profissional. Em síntese, as escolas 

deviam preparar e formar um novo cidadão com novos dogmas, daí a sua importância. 

 Portanto, convém-nos estudar o número de escolas existentes, desde as oficiais 

às escola móveis, como também as parXculares, no concelho durante o período 

abordado. Infelizmente, as fontes que preservadas até aos nossos dias não nos 

permitem traçar mapas do número de escola e a sua Xpologia para todos os anos 

leXvos. Só nos foi possível desenhar mapas coerentes das escolas oficiais entre 1914 e 

1919. No entanto, através da consulta das atas da Câmara Municipal e outras fonte 

municipais, conseguimos traçar o que seria a rede escolar em 1911, como também 

conhecer as datas de criação de outras. 

4.1.1. Escolas oficiais  

 No inicio da implantação do novo regime, é nos percep�vel que, no concelho de 

Barcelos, o número de escolas não saXsfazia a população. Este concelho disXngue-se 

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 270

da Primeira República Portuguesa. p. 66.

 CATROGA, Fernando — O republicanismo em Portugal: Da formação ao 5 de outubro de 1910. 3ª ed. 271

Alfragide: Casa das letras, 2010. p. 237.

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 272

da Primeira República Portuguesa. Lisboa: Edições Colibri, 1998. p. 67.
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por ser um dos maiores e, em consequência, dos mais populosos do país. Nas 

primeiras reuniões da Comissão Municipal República, ainda em 1910, é nos possível 

ver o desejo dos seus membros em dotar em todas as freguesias de escolas: 

que deseja muicssimo ver criadas em todas as freguesias as escolas que 

necessárias para que a instrução seja divulgada o mais possível neste 

concelho a fim de que a ac8vidade intelectual tenda o desenvolvimento 

preciso para que todos os munícipes possam auferir as vantagens, sociais e 

individuais, que o derramamento da instrução primária lhes pode 

proporcionar .  274

Num oncio, enviado em finais de 1911, para o ministro do interior, o presidente da 

comissão menciona o ponto de situação das escolas no concelho, afirmando que: 

este concelho com 95 freguesias e uma população de 47.000 habitante, tem 48 

escolas oficiais e 7 subsidiadas. Os resultados deste atraso na difusão da 

instrução são desoladores. Naquela população de 47 mil habitantes, só 10 mil 

sabem ler. Quer dizer é de 37 mil o número de analfabetos. Em presença do 

quadro desanimador que acabamos de resumir importa cuidar a valer de  

desenvolver a instrução começando pela criação de escolas. A frequência em 

algumas das atuais é de tal ordem que em uma escola feminina deste concelho 

a8nge a um número de 77 alunas, tendo para ensina-las uma única professora 

sem mais pessoal que a ajude.  275

Porém, esta situação de haver no concelho poucas escolas era ainda um problema, em 

1912. Por isso mesmo, o vogal Doutor Morão de Campos apelava que a câmara 

concorresse com um subsídio para que fosse colocada uma escola móvel. 

 Para o período analisado, temos como fonte dados publicados pela Direção-

Geral da Esta�sXca dedicados ao ensino primário. Porém, para o estudo concelhio 

apenas temos dados correspondentes ao período de 1910 a 1919.  

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Republicana 274

Municipal de 1910 a 1912. f. 32-33

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. nº 215, 275

23/12/1911.
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Tabela 25. Número de escolas que funcionavam no concelho de Barcelos entre 1910 e 1919. 

Fontes: Anuário Estacs8co de 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 e 1915; Ensino Primário em 

Portugal: Anos lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919. 

 Antes demais, devemos referir que, entre 1910 e 1919, foram colocadas a 

funcionar treze escolas oficiais. O Xpo de escolas que mais foram colocadas a funcionar 

foram as mistas, sendo que antes da monarquia não exisXa nenhuma dessa Xpologia 

no concelho e, em 1919, exisXam já oito. Algumas destas escolas foram a conversão de 

escolas masculinas, que possuíam um número de população que assim o permiXa. Este 

é, por exemplo, o caso da escola oficial da freguesia de Adães. Nos finais de 1910, o 

inspetor escolar propôs a conversão desta e de uma em Barcelos à Comissão Municipal 

Republicana. No entanto, a comissão achou que exisXa já uma grande população 

escolar na escola da vila e, por isso, não era possível a casa onde esta se encontrava, 

servir como escola mista .  276

 A existência de grandes populações escolares a frequentarem uma escola 

parece ter sido um dos problemas republicanos com as escolas. Como já sabemos o 

Nº de escolas que 
funcionavam

Ano Total Masculinas Femininas Mistas 

1910 43 33 10 0

1911 47 35 10 2

1912 48 33 11 4

1913 48 32 11 5

1914 51 35 11 5

1915 54 36 11 7

1915-1916 55 36 12 7

1916-1917 56 36 12 8

1917-1918 56 36 12 8

1918-1919 56 36 12 8
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número de escolas era medíocre e abaixo do necessário para chegar a toda a 

população. O deputado Ladislau Piçarra, durante uma intervenção parlamentar, referiu 

isso mesmo e acrescentou que exisXam escolas onde um só professor chegava a ter 

entre 50 a 70 alunos, o que dificultava o trabalho do professor e, por sua vez, 

prejudicava a aprendizagem dos alunos:  

Há um grande defeito nas escolas oficiais que estão funcionando; lamento 

que o Sr. Eusébio Leão não tocasse nesse ponto. As escolas oficiais, são 

poucas para a população que as frequenta, e nós estamos assis8ndo ao triste 

espectáculo da maior parte das escolas primárias, serem frequentadas por 

50, 60 e 70 alunos, e com um só professor. Ora, isto não se pôde admi8r, e 

lamento que não esteja presente o Sr. Ministro do Interior, porque eu queria 

pedir a S. Exa. com a maior urgência que não fossem admi8dos mais que 30 

alunos em cada escola regida por um só professor, porque não é possível um 

professor ensinar capazmente a mais de 30 alunos. É preciso mandar 

fiscalizar as escolas de modo que se não pra8quem aí erros de higiene 

pedagógica. É preciso que se proíba, em nome da higiene infan8l, que numa, 

aula se acumulem mais de trinta alunos . 277

 Mas este não era o único problema com que os republicanos se deparavam. 

Como já foi referido anteriormente, por todo o país parecia exisXr um grande número 

de escolas que não funcionavam. Segundo Carvalho Mourão, isto devia-se à falta de 

professores, mas o mesmo defende que mais valia ter uma escola fechada do que 

aberta com um mau profissional. Neste intervenção ficamos também a saber que, em 

algumas aldeias, muitas vezes não haviam candidatos para o lugar de professor . 278

 Como já referimos em cima, exisXam mais de cinco mil escolas a funcionar no 

início da 1ª República. Em 1912, Jacinto Nunes, que Xnha a seu cargo o planeamento 

da descentralização, informou a Câmara de Deputados que enviou uma nota às três 

circunscrições quesXonando sobre o número de escolas que não funcionavam. Porém, 

apenas a  2.ª e 3.ª circunscrições responderam, informando que exisXam 536 escolas 

 Debates Parlamentares. Senado da República. I legislatura. 1ª Sessão legislaXva, nº018, p. 0003.277
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fechadas. Refere ainda que a maioria destas estão relacionadas com concessão de 

licenças aos professores . 279

Tabela 26. Número de escolas que não funcionavam no concelho de Barcelos entre 1910 e 

1919. 

Fontes: Anuário Estacs8co de 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 e 1915; Ensino Primário em Portugal: Anos 

lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919. 

 Para o concelho de Barcelos, o número de escolas que não funcionavam 

aumentou, entre 1910 e 1919. Mesmo que, em 1919, as escolas esXvessem todas em 

funcionamento, cerca de quarenta freguesias conXnuavam sem acesso ao ensino 

oficial. Este mapa torna-nos visível as dificuldades que os municípios Xveram em 

colocar algumas escolas a funcionar. Podemos também ver que, após a promulgação 

do decreto nº 134, em 1913, o número de escolas a não funcionar diminuiu. Todavia, 

voltou a aumentar no ano leXvo de 1918-1919. Este aumento pode se jusXficar por 

Nº de escolas que 
não funcionavam

Ano Total Masculinas Femininas Mistas 

1910 2 1 0 1

1911 5 3 1 1

1912 6 4 1 1

1913 11 6 2 3

1914 9 3 2 4

1915 8 3 2 3

1915-1916 8 3 2 3

1916-1917 8 3 2 3

1917-1918 8 3 2 3

1918-1919 12 4 4 5

 Debates Parlamentares. Câmara dos Deputados. I legislatura. 2ª Sessão legislaXva, nº159, p. 0007.279
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uma demora nos processos de provimento da lugares vagos ou então, no caso de uma 

escola nova, não exisXr candidatos a preencher a vaga.  

 Devemos ressaltar que uma críXca dos apoiantes da descentralização, ainda no 

início da República, era que a centralização monárquica era a causa do fecho de muitas 

escolas. Consequentemente, os republicanos acreditavam que a passagem da gestão 

para os municípios suavizaria o processo de provimento das escolas. Em 1912, Jacinto 

Nunes alertava que a centralização administraXva em nada era benéfica para a 

instrução argumentando que “A burocracia nunca se importou com os serviços de 

instrução, fazendo sempre políXca com ela. De resto, os interesses públicos são 

absolutamente indiferentes à burocracia” . 280

 Sobre o número de escolas do concelho temos duas fontes que divergem. Por 

um lado, temos um oficio enviado pelo presidente da comissão no qual afirma que a 23 

de dezembro de 1911 exisXam 48 escolas oficiais no concelho . Porém, a tabela 22 281

elaborada com dados publicados pela Direção Geral de Esta�sXca, afirma exisXrem 47. 

Por isso, optou-se por elaborar um mapa com o cruzamento de várias fontes. 

Legenda das freguesias para os seguintes  mapas: 

1. Abade de Neiva 

2. Aborim  

3. Adães 

4. Aguiar  

5. Airó 

6. Aldreu  

7. Alheira  

8. Alvelos 

9. Alvito São MarXnho 

10. Alvito São Pedro e 

Ginzo 

11. Arcozelo 

12. Areias São Vicente 

13. Areias de Vilar e 

Madalena de Vilar 

14. Balugães 

15. Barqueiros  

16. Barcelinhos 

17. Barcelos 

18. Bastuço São Estevão 

19. Bastuço São João 

20. Cambeses 

21. Campo 

22. Carapeços 

23. Carreira 

24. Carvalhal  

25. Carvalhas 

26. Chavão 

27. Chorente  

 Debates Parlamentares. Câmara dos Deputados. I legislatura. 2ª Sessão legislaXva, nº159, p. 0007.280
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28. Cossourado 

29. Courel 

30. Couto  

31. Creixomil 

32. Cristelo 

33. Durrães 

34. Encourados 

35. Faria 

36. Feitos 

37. Fonte Coberta 

38. Fornelos 

39. Fragoso 

40. Galegos Santa Maria 

41. Galegos São MarXnho 

42. Gamil 

43. Gilmonde 

44. Góios 

45. Grimancelos 

46. Gueral 

47. Igreja Nova 

48. Lama 

49. Lijó 

50. Macieira de Rates 

51. Manhente 

52. Mariz 

53. MarXm  

54. Midões  

55. Milhazes  

56. Minhotães 

57. Monte de Fralães  

58. Moure  

59. Negreiros 

60. Oliveira 

61. Palme 

62. Panque 

63. Paradela 

64. Pedra Furada 

65. Pereira 

66. Perelhal 

67. Pousa 

68. QuinXães 

69. Remelhe 

70. R i o C ô v o S a n t a 

Eugénia 

71. Rio Côvo Santa Eulália  

72. Roriz 

73. Sequeade 

74. Silva 

75. Silveiros 

76. Tamel Santa Leocádia 

77. Tamel São Pedro 

78. Tamel São Veríssimo 

79. Tregosa 

80. Ucha 

81. Várzea e Curjães  

82. Viatodos 

83. Vila Boa 

84. Vila Cova 

85. Vila Frescainha São 

MarXnho 

86. Vila Frescainha São 

Pedro 

87. Vila Seca 

88. Vilar de Figos 

89. Vilar do Monte 
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Mapa 1. Escolas oficiais do ensino primário no ano de 1911 

                         

Legenda    

 Escolas Femininas 

 Escolas Masculinas 

 Escolas Mistas 

 Antes demais, devemos informar o leitor que, segundo o recenseamento de 

1900, no início do século XX, o concelho de Barcelos era composto por 94 freguesias. 

No entanto, os recenseamentos seguintes mostram uma nova reorganização 
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administraXva das freguesias do concelho. A parXr de 1911, o número de freguesias  

parece diminuir para 89. Isto deveu-se à fusão das seguintes freguesias: Banho; 

Crujães; Ginzo; Madalena de Vilar; Mondim; e Quiraz, com Vila Cova; Várzea; Alvito São 

Pedro; Areias de Vilar; e Panque, respeXvamente. Também temos a divisão da 

freguesia de Bastuço em Bastuço São Estevão e Bastuço São João. Tendo em conta isto, 

no mapa, idenXficamos 43 freguesias no norte do concelho e 46 a sul.  

 Há que também alertar o leitor que este concelho faz fronteira com outros sete 

concelho: Braga, Esposende, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Vila Nova de Famalicão e 

Vila Verde. Para 1911, temos o caso de alunos que recebem o ensino primário fora do 

concelho. No recenseamento das crianças de 1911, temos dois casos onde o ensino 

fora do concelho é uma opção: em Minhotães e Oliveira. Na primeira é nos informado 

que sete rapazes recebiam ensino na escola oficial de Cavalões, Vila Nova de 

Famalicão, que ficava ao lado. Outro caso, era das crianças da freguesia de Oliveira. 

Segundo o recenseamento, para o sexo feminino a escola mais perto era em Cervães, 

Vila Verde, com quem fazia fronteira. Neste recenseamento, os delegados da freguesia 

de Couto, observaram que no norte do concelho não exisXa nenhuma escola  para o 

sexo feminino. Já os delegados de Campo defendia a criação de uma escola para este 

sexo na sua freguesia: 

Atualmente, nesta freguesia há facilidade em conseguir casa para a instalação 

duma escola de sexo feminino e prestante atendendo a que ela é das mais 

centrais do vale de Tamel — convém a bem do ensino público — que ela seja 

dotada quanto antes com a criação da mencionada escola  282

 Ao analisarmos o mapa, percebemos logo a existência de mais escolas 

femininas e duas escolas mistas na zona sul do concelho. No sul exisXam sete escolas 

oficiais para o sexo feminino, dispersas. Se a estas acrescentar-mos as duas escolas 

mistas, podemos considerar que a sul do concelho as raparigas Xnham mais 

possibilidades em frequentar as escolas primárias oficiais. Isto leva-nos a quesXonar se 

exisXa mais mulheres alfabeXzadas no sul. Além disso, parece-nos claro que a falta de 

escolas para o sexo feminino no norte do concelho era uma falha a colmatar, porém, 

será que esta realidade se alterou?  

 Arquivo Municipal de Barcelos. Educação — Livro do recenseamento das crianças em idade escolar. 282

Campo, 1911.
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 Para o ano de 1911, foi possível idenXficar 47 escolas oficiais em 40 freguesias 

deste concelho, tal como na tabela 1. É nos possível idenXficar que a maioria das 

escolas situava-se no lado sul do concelho. Outro aspeto que nos ressalta sobre a 

geografia escolar da época, é o facto de a maioria das escolas estarem concentradas 

em determinada zonas e noutras haver um grande espaço em branco. 

 Cerca de dois meses após a instauração da República, a 10 de Dezembro de 

1910, o sub-inspetor do círculo escolar de Vila Nova de Famalicão envia para a 

Comissão Municipal seis oncios referentes à criação de escolas e conversão de outras. 

O sub-inspetor propunha a criação de cinco escolas: em Abade Neiva; em Fragoso; em 

Santa Maria de Galegos e duas na Ucha. Mas também a conversão em mista da escola 

masculina da vila (Barcelos) e de Adães. 

 A Comissão Municipal deixa claro nas atas o desejo de criação destas, 

defendendo que a educação deveria chegar a todas as freguesias, para que a aXvidade 

intelectual se desenvolvesse e para que todos os munícipes pudessem auferir das  

vantagens sociais e individuais que a instrução primária lhes podia proporcionar. No 

entanto, a comissão relembrava que as responsabilidades financeiras levavam a que 

não fosse possível “assumir as responsabilidades que advirão da criação das referidas 

escolas” . Quanto à conversão em escolas mistas, não encontravam nada de 283

inconveniente na de Adães. Porém, consideram que, na vila, a população escolar, bem 

como o edincio escolar não estavam adequados para a conversão. O sub-inspetor 

conXnuou a apresentar à comissão oncios sobre a criação de novas escolas, 

argumentando que estas Xnham sido pedidas pela anXga variação, mas sem 

sucesso .  284

 No início de 1911, a 14 de janeiro, a comissão avisou o sub-inspetor de que não 

seriam criadas mais escolas até ser promulgada a nova reforma de instrução primária. 

Porém, ao longo do ano foram sugeridas a criação de novas escolas em cinco 

freguesias e a conversão da escola masculina de Góios em mista. Pretendia-se criar 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 283
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uma escola mista ou duas, para cada sexo, em Remelhe, uma mista em Alvito São 

Pedro e Ginzo, uma feminina em Adães, duas para cada sexo, em Gueral e igual para a 

Ucha. Para a freguesia de Remelhe havia já uma doação de um benemérito, quanto a 

de Alvito São Pedro e Ginzo e Gueral, as juntas encarregavam-se de fornecer casa para 

escola e habitação da professora, como também a mobilia e o material didáXco. 

Quanto às escolas na Ucha, estas Xnham sido propostas já em 1910, mas conXnuavam 

a ser enviados oncios a apelar a sua criação.  

 No ano seguinte, o número de escolas propostas diminui. ConXnuam a ser 

propostas a criação de duas escolas para cada sexo na Ucha e é também proposta a 

criação de duas escolas, para cada sexo, em Perelhal. Quanto às conversões, voltam a 

propor a conversão da escola masculina de Góios em mista, como também a de Mariz 

e Pedra Furada. 

 Em 1913 e 1914, foi apenas recomendada a criação de novas escolas. Em 1913, 

foi sugerida a criação de duas escolas mistas, uma em Rio Côvo Santa Eulália e outra 

em Grimancelos. Por sua vez, em 1914, voltou a ser sugerida a criação de escolas em 

Rio Côvo Santa Eulália e Remelhe. Além destas, foi também proposta a criação de uma 

escola  em Chorente, exisXndo um donaXvo para construção do edincio escolar, e uma 

mista em Galegos São MarXnho. Já em 1915, apenas foi sugerida nas sessões da 

comissão ExecuXva, a criação de uma escola feminina em Remelhe. 

 Conforme as atas municipais, período áureo para a criação de novas escolas 

parece ter sido entre 1913 e 1915. Apesar de, desde de 1910, se mencionar a criação 

de algumas escolas ou conversão em mista, muitas só foram de facto criadas após 

1913. É neste período que vemos nas atas a abertura de concursos para provimento 

das escolas. Sendo que o podemos relacionar com a entrada em vigor do decreto de 29 

de março de 1911. A parXr de 1915, são cada vez menos as propostas para criação de 

novas escolas. Mas, anteriormente, a parXr de 1913, deixam também de ser sugeridas 

conversões de escolas.  
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Mapa 2. Escolas oficiais do ensino primário no ano le4vo 1915-1916 

                          

Legenda 

 Escolas Femininas 

 Escolas Masculinas 

 Escolas Mistas 

      Escolas que não funcionam 
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 Em 1923 foi publicado pela Direção Geral de Esta�sXca sobre o ensino primário 

oficial durante os anos leXvos 1915-1916 a 1918-1919. Através deste documento 

sabemos as escolas que funcionaram e que não funcionaram por freguesia e a sua 

Xpologia. 

 Em 1915, o número de escolas na zona do norte aumenta, sendo criadas mais 

cinco escolas: duas masculinas, em Panque e Perelhal; duas femininas, em Tregosa e 

Barcelos; e uma mista, em Galegos São MarXnho. Já na zona sul foram criadas mais 

quatro escolas: duas masculina, em Remelhe e Gueral; uma feminina em Remelhe; e 

uma mista em Grimancelos.  

 Sobre a criação das duas escolas femininas a norte de concelho, em Barcelos e 

Tregosa, não encontramos nenhuma menção à sua existência nem à sua criação. Aliás, 

a única intervenção que nos aparece sobre a criação de uma escola em Tregosa é em 

1919, para o sexo masculino. O mais provável é estas escolas terem sido criadas antes 

da entrada em vigor do decreto de 29 de março de 1911, ou seja, terão sido criadas 

ainda antes de 1913 e, por isso, não foram colocada a concurso pelo município. 

 O nordeste e o vale do Tamel parecem, de facto, ter sido as zonas que menos 

lucraram com a criação de novas escolas. Isto porque, em 1911, não exisXam aí escolas 

para o sexo feminino. A nordeste do concelho, a única escola em que as raparigas 

podiam inscrever era a, recém criada, escola mista em Galegos São MarXnho. A criação 

desta escola mista foi apresentada pela Junta de Paróquia desta freguesia, em junho de 

1914. A junta defendia a sua criação tendo em conta “o seu recenseamento escolar e 

atendendo a que não existe escola para o sexo feminino em nenhuma das freguesias 

próximas e a que só as há para o sexo masculino a grandes distâncias” . Esta foi a 285

única escola criada na zona nordeste que o sexo feminino podia frequentar. Será que 

esta escola saXsfazia as necessidade da população escolar feminina nesta zona do 

concelho? Muito provavelmente não. O facto de esta ser a única escola onde as 

raparigas podiam receber instrução e, ainda por cima, frequentada por ambos os sexos 

levava a que, muito provavelmente, fosse apenas frequentada pelas raparigas que 

viviam na redondezas. Além disso, podia fazer com que as turmas ficassem, facilmente, 
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sobrelotadas, o que parece ter acontecido no ano lecXvo 1915-1916, em que esta 

escola era frequentada por 28 rapazes e 34 raparigas . No recenseamento de 1914, 286

os delegados de Areias São Vicente, informam que oito raparigas frequentam o ensino 

na escola de Cabanelas, Vila Verde. Isto levava a que as alunas Xvessem que percorrer 

alguns quilómetros para receber ensino. 

 Tal como já dissemos, a sobrelotação foi também uma problema com que os 

republicanos se depararam. Este problema podia se dever à inexistência de escolas ou 

ao não funcionamento de muitas. As escolas além de serem frequentadas pelas 

crianças da freguesia, eram também frequentadas por crianças de freguesias vizinhas 

onde não exisXam escolas. Por exemplo, em 1914, no recenseamento escolar, sabemos 

que, na freguesia de Areias São Vicente, 30 dos 54 rapazes com idade escolar 

frequentavam a escola da Lama. Por sua vez, na freguesia da Lama, onde já exisXa uma 

escola para o sexo masculino em 1911, dos 46 rapazes em idade escolar apenas 11 

recebiam instrução. Ao somarmos estes valores, vemos que a escola masculina da 

Lama era frequentada por 41 alunos, tendo apenas um professor . Ora bem, o 287

decreto de 1911, previa que para cada 40 alunos devia ter um professor (art. 30.º). Não 

obstante ao facto de que, este número podia aumentar caso a escola fosse também 

frequentada por crianças da freguesia da Ucha, que faz fronteira com a de Lama, 

podemos considerar que ponha em questão o bom ensino e a salubridade das salas de 

aula. Sabemos que na Ucha exisXam duas escolas, para cada um dos sexos que não 

funcionavam. Estas escolas eram, frequentemente, mencionadas nas atas municipais, 

mas, pelo menos até 1919, nunca entraram em funcionamento. 

 Também podemos analisar no mapa 2, a existência de um maior número de 

escolas que não funcionavam a norte do rio Cávado. Num total de oito escolas que não 

funcionavam, quatro encontravam-se a nordeste: uma feminina e uma masculina na 

Ucha, uma mista em Oliveira e uma masculina em Galegos Santa Maria, e duas no vale 

do Tamel, uma masculina em Abade de Neiva e uma mista Alvito São Pedro. Já a sul 

 Direção Geral de Esta�sXca — Ensino Primário Oficial: Anos lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919. 286
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apenas não funcionavam duas escolas, uma feminina em Gueral e uma mista em Rio 

Côvo Santa Eulália. 

Mapa 3. Escolas oficiais do ensino primário nos anos le4vos 1916-1917 e 1917-1918                     
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 No que respeita os anos leXvos de 1916-1917 e 1917-1918, a geografia escolar 

mantêm-se. Entre o mapa anterior e este, podemos observar que apenas foi criada, a 

25 de março de 1916, uma escola mista na vila . Podemos considerar que, a parXr de 288

1916, se invesXu cada vez menos na criação de novas escolas. Isto pode ser o reflexo 

das conjunturas económica e políXca deste período, ou seja devido à guerra, às 

epidemias e à questão das subsistências, que seriam mais atenção. 

 Se Xvermos em atenção fontes municipais desta altura, percebemos que a 

questão das subsistências foi algo que ocupou os políXcos locais. Ainda em 1915, a 

Comissão ExecuXva lança um apelo aos cidadãos   para que adotem medida de modo a 

ter uma boa colheita, acrescentando que “se a guerra conXnuar por todo o ano e se se 

prolongar por outro ano, ninguém pode prever até que ponto chegará a crise das 

subsistências” . A falta de alimentos, algo essencial para a nossa sobrevivência, 289

levava a que certas despesas, como o caso da instrução, fossem desvalorizadas. Ou 

seja, os governos locais optavam por cortar em despesas como a instrução, para aplicar 

dinheiro na supressão da fome. Por exemplo, tanto em 1916 como em 1917, a 

Comissão ExecuXva propõe a contração de emprésXmos, na tentaXva de suprimir a 

falta de cereais, que são essenciais na alimentação humana.  

 Apesar de apenas ser criada uma escola entre estes anos leXvos, em 1917 surge 

nas atas municipais uma representação da junta de freguesia de Palme pedindo a 

criação de uma escola feminina. Em 1918, são sugeridas a criação de duas escolas 

mistas, uma em Faria e outra em Silveiros, e pelo presidente da Comissão ExecuXva, 

uma feminina em Cambeses. 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da comissão execu8va de 288

1914 a 1916 f. 79

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. 22/03/1915.289
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Mapa 4. Escolas oficiais do ensino primário no ano le4vo 1918-1919 

Legenda                           

 Escolas Femininas 

 Escolas Masculinas 

 Escolas Mistas 

 Escolas que não funcionam 

 Para o ano 1918-1919, o número de escolas conXnua o mesmo. AssisXmos ao 

aumento do número de escolas que não funcionavam e a sua subsXtuição por novas 

escolas. A norte do concelho temos o caso da escola de Mariz, que a parXr desse ano 
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deixou de funcionar. Através da atas da Comissão ExecuXva de 1918, é nos possível 

perceber que eram vários os moXvos que levavam o presidente da comissão a propor 

que esta escola fosse transferida para a freguesia de Creixomil. Na intervenção do 

presidente ficamos a saber que além de não ter um edincio a funcionar, a população 

que frequenta a escola é diminuta  

considerando que a escola masculina da freguesia de Mariz está funcionando 

com grave prejuízo do ensino, em uma sala do ediucio escolar da freguesia de 

Perelhal por não haver naquela freguesia casa alguma onde a referida escola 

possa funcionar, como foi referido pela inspeção escolar; considerando que o 

úl8mo recenseamento escolar da mencionada Freguesia de Mariz, a usa 

apenas 12 crianças do sexo masculino, na idade legal de ensino das quais 

somente sete frequenta a escola. Considerando que essa freguesia está anexa, 

para efeitos escolares, à freguesia limítrofe de creixomil, cuja população 

escolar masculina é muito superior á da freguesia de Mariz (24 crianças, 

segundo o úl8mo recenseamento). Considerando que nessa freguesia e a 

menos de dois quilómetros de distância da freguesia de Mariz, há uma casa 

com as indispensáveis condições para a referida instalação escolar e habitação 

do respe8vo professor. Proponho que se solicite do Governo da República a 

imediata transferência da escola masculina da freguesia de Mariz, para a 

freguesia de Creixomil, organizando-se o respe8vo processo nos termos do 

decreto nº134 de 15 de setembro de 1913 . 290

Assim sendo, fica explicada a criação da escola em Creixomil e o facto de a de Mariz 

não funcionar.  

 Como já foi referido anteriormente, este foi o ano em que mais escolas não 

funcionaram. Outro caso é da escola feminina de Remelhe, sendo que não nos é 

possível apurar os moXvos para não funcionar. Todavia, através do Registo da 

correspondência da escola do sexo masculino de Remelhe, de 1920 a 1956, ficamos a 

saber que no início do ano lecXvo 1920-192, a regência desta escola feminina havia 

sido assumida pela professora Julieta da Costa. 

 Quanto às escolas propostas entre 1917 e 1918 em sessões municipais, que 

mencionamos em cima, apenas uma foi criada, a escola feminina em Cambeses. Neste 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões Comissão Execu8va de 1917 290

a 1920. f. 36.
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ano leXvo, tanto a escola mista de Faria como a de Silveiros não funcionaram. Nas atas 

municipais as úlXmas propostas de criação de novas escolas são em 1919. A parXr de 

1919 e 1920 as intervenções nas sessões municipais reduzem, o que certamente estará 

ligado à reorganização do ensino e a passagem da sua administração para as Juntas 

Escolares. Em outubro de 1919, foram apresentados dois oncios, um da junta de 

Cossourado e outra da Ucha pedindo a criação de uma escola masculino e de duas para 

cada sexo, respeXvamente. No Senado Municipal foi proposto pelo presidente a 

criação da escola masculina de Cossourado e a criação de uma igual em Tregosa. Já na 

Comissão ExecuXva foi sugerido, em 1919, a conversão da escola masculina de Panque 

em mista. 

 O facto de a parXr desta altura as fontes uXlizadas para este estudo não nos 

fornecerem mais informações sobre as escolas leva a que seja dincil perceber que 

quantas escolas funcionavam e em que freguesias. Como já foi dito anteriormente, 

sabemos que a parXr de 1920 a escola feminina de Remelhe voltou a funcionar. Através 

do Copiador Geral sabemos também que, em 1921 a escola da Várzea não funcionava., 

talvez devido às más condições da casa, uma vez que já em 1913, durante uma reunião 

do professorado com o vereador tenente Bacelar, o professor desta escola “solicitou a 

aquisição de uma melhor casa para a sua escola” . Já em 1926, a câmara adquiriu o 291

mobiliário e o material didáXco para a criação de uma escola em Moure. 

 Em 1924, conseguimos perceber através da correspondência da Câmara que se 

preparavam despejos de escolares. Num telegrama enviado ao Ministro da Instrução a 

Câmara Municipal e a Junta Escolar pedem ao ministro que sejam tomadas 

providências contra os despejos escolares . Dias depois, é enviado outro telegrama 292

informando que as escolas de Faria e da Várzea foram despejadas e que se preparavam 

também para despejar as escolas de Fragoso e Perelhal. Assim sendo, pedem que o 

Ministro da JusXça ordene que os juízes não recebam requerimentos de despejo . 293

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 291

Republicana de 1913 a 1914. f. 66.

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. 05/12/1924.292

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. 20/12/1924.293
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 Em suma, a República conseguiu aumentar o número de escolas no concelho, 

porém estas não chegavam para suprimir as falhas existentes. ExisXam pontos do 

concelho em que muito dificilmente as crianças que aí moravam conseguiriam ter 

acesso às escolas mais próximas. As más condições de alguns dos edincios era outra 

realidade da altura e muitas vezes levava ao encerramento das escolas. A criação de 

novas escolas era sem dúvida um desafio para o poder local, já que não possuíam 

receita suficiente para poder arcar com o encargos relacionados com a instrução. No 

entanto, é posiXvo ver o esforço da Câmara na tentaXva de reduzir o número de 

analfabetos. O facto de a parXr de 1919 obter-mos poucas informações sobre as 

escolas pode estar relacionado com a reorganização do ensino, em 1919, uma vez que 

esta passa a administração do ensino para as Juntas escolares.  

4.1.1.1. Relação entre o número de alunos matriculados e o número de alunos com o 

aproveitamento escolar 

 Torna-se também interessante para o nosso estudo analisar o número de 

alunos matriculados e os que frequentavam a escola, bem como comparar com o 

número de alunos aprovados por exame de 1º grau, necessário para quem quisesse 

prosseguir os estudos.  Através deste mesmo exame é nós possível conhecer o 

aproveitamento escolar em Barcelos. Segundo o decreto de 1911, as Juntas de 

Paróquia ficavam obrigadas a realizar todos os anos, em agosto, o recenseamento de 

todas as crianças em idade escolar (art. 40.º). Por sua vez, os professores deviam 

proceder à matricula dos alunos nos primeiros dez dias do mês de outubro (art. 42.º). 

Tabela 27. Relação entre o número de crianças recenseadas e o número de alunos 

matriculados no ensino primário oficial entre 1910 e 1919. 

Nº de 
crianças 

recenseadas

Nº de 
matriculados

Ano Masculinos Femininos Masculinos % Femininos %

1910 1972 740 1580 80,1217038539554444 60

1911 2140 794 1661 77,6168224299065456 57,4307304785894

Ano 
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Fontes: Ensino Primário Oficial: 1910 a 1915; Ensino Primário em Portugal: Anos lec8vos de 

1915-1916 a 1918-1919. 

 Antes demais, devemos ressaltar para o exponencial aumento do número de 

crianças em idade escolar entre o 1915 e o ano lecXvo 1915-1916. Se consultarmos os 

recenseamentos da população de 1911 e 1920 por idades, sabemos que entre os cinco 

e os catorze anos exisXam, nos respeXvos anos, 11848 e 12362 crianças. Porém, tendo 

em atenção o facto de as crianças só estarem habilitadas a frequentar a parXr dos sete 

anos até aos catorze, teríamos que reXrar o número de crianças entre os cinco e ou 

seis anos. Como não sabemos os números exatos para estas idades podemos fazer uma 

aproximação. Assim sendo, em 1911 exisXam, aproximadamente, 4732 rapazes em 

idade escolar e 4543 raparigas. Em 1920, exisXam 4967 rapazes e 4854 raparigas. Se 

olharmos para a tabela 3, para 1911, o número de recenseados não se aproxima do 

nosso cálculo, mas, para o ano lecXvo de 1918-1919, os números já se aproximam. Isto 

poderá significar uma falta de rigor, nos primeiros anos da republica, dos membros que 

tratavam dos recenseamentos. Aliás, Oliveira Marques refere na obra Nova história de 

Portugal que “o número de alunos que ia à escola era muito inferior aos dos 

1912 2139 984 1588 74,2402992052361584 59,349593495935

1913 2203 1024 1448 65,7285519745801508 49,609375

1914 2337 1007 1431 61,2323491655969517 51,3406156901688

1915 2473 1053 1625 65,7096643752527554 52,6115859449193

1915-1916 5020 4576 1664 33,1474103585657534 11,6695804195804

1916-1917 5081 4717 1712 33,6941546939579525 11,1299554801781

1917-1918 5142 4758 1725 33,5472578763127516 10,8448928121059

1918-1919 5203 4799 1590 30,5592927157409478 9,9604084184205

Nº de 
crianças 

recenseadas

Nº de 
matriculados

Masculinos Femininos Masculinos % Femininos %Ano 
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oficialmente recenseados em idade escolar” . Escreve também que, em Lisboa, 294

menos de metade das crianças frequentavam a escola. Isto suporta a teoria de que os 

números da publicação Ensino Primário Oficial: 1910 a 1915 estão de facto viciados e 

só os da publicação Ensino Primário em Portugal: Anos lec8vos de 1915-1916 a 

1919-1920 são coerentes. 

 Ao analisar a tabela 3, podemos ver que até 1915 o número de alunos 

matriculados pouco diferenciava do recenseamento. Já a parXr do ano lecXvo 

1915-1916 os valores entre as duas tabelas diferencia. Isto pode de facto significar uma 

falta de rigor nos primeiros recenseamentos que fizeram parte dos dados publicados 

entre 1910 e 1915. Se calcularmos a relação entre os recenseamentos e o número de 

alunos matriculados percebemos que de facto os valores entre 1910 e 1915 não batem 

certo com os valores entre anos lecXvos 1915-1916 e 1918-1919. Vemos que a relação 

entre o número de recenseados e o número de matriculados do sexo masculino era 

alto em 1910, situando-se nos 80,12%, e que vai descendo até aos 65,71%, em 1915. 

Sendo que o mesmo aconteceu no sexo feminino. A parXr de 1915, os dados 

recolhidos levam a uma alteração nas percentagens, que passam para metade. Por 

exemplo, os dados da publicação do Ensino Primário Oficial: 1910 a 1915, mostra que 

em 1915, 65,71% dos rapazes recenseados estavam matriculados e 52,61% das 

raparigas. Todavia, os dados publicados na obra Ensino Primário em Portugal: Anos 

lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919, mostra que no ano 1915-1916, apenas 33,15% das 

crianças recenseadas do sexo masculino estava de facto matriculada e 11,69% do sexo 

feminino. Entre ambos sexos, é nos possível observar que o sexo feminino foi o que 

ficou mais diferente entre ambas as publicações. 

 Além disso, podemos observar nesta tabela que entre 1910 e 1911 o número 

de matriculados do sexo masculino aumenta, mas volta a diminuir nos anos seguintes, 

voltando a aumentar entre 1915 e 1918, porém em 1919 volta a diminuir. Quanto ao 

sexo feminino, este aumenta até 1913, em que passa 584 para 508. No entanto, o 

número de raparigas matriculadas volta a aumentar até ao ano leXvo de 1915-1916, 

em que desce novamente, em que fica no 534, ficando com menos 20 alunas 

 MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 294

526.
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matriculadas. A parXr de então o número de raparigas a frequentar a escola vai descer 

até aos 478, ou seja, em relação a 1910, em 1918-1919 só frequentavam a escola mais 

34 raparigas. O facto de, entre 1917-1918 e 1918-1919, o número de alunos 

matriculados de ambos os sexos diminuir pode ligar-se por exemplo ao facto de escolas 

não funcionarem, como é o caso da escola feminina de Remelhe ou a masculina de 

Mariz, que tal como já foi dito encima não funcionou no ano leXvo 1918-1919. Apesar 

de não diminuir o número de escolas, uma vez que foram criadas novas escola e outras 

foram apenas transferidas para freguesias vizinhas, isto pode ter influência na 

população matriculada. Isto no senXdo de que mesmo alterando as escolas para a 

freguesia vizinha, muitas crianças podiam ter dificuldades em se deslocar até à nova 

escola. Nas atas municipais, é nos possível constatar que má conservação das estradas 

era uma realidade do concelho e tendo em atenção que este era o meio de 

comunicação mais uXlizado por esta altura, uma simples viagem até à escola podia ser 

um verdadeiro calvário para as crianças. 

Tabela 28. Resultado dos exames de 1º grau do ensino primário oficial entre 1910 e 1919. 

Fontes: Ensino Primário Oficial: 1910 a 1915; Ensino Primário em Portugal: Anos lec8vos de 1915-1916 a 

1918-1919.  

Total Aprovados Reprovados

Ano Rapazes Raparigas Rapazes Raparigas Rapazes Raparigas

1910 94 28 81 27 13 1

1911 93 19 85 19 8 0

1912 78 22 69 22 9 0

1913 70 17 63 17 7 0

1914 84 19 77 18 7 1

1915 66 16 55 15 11 1

1915-1916 97 21 88 20 9 1

1916-1917 79 16 71 16 8 0

1917-1918 77 14 66 13 11 1

1918-1919 52 11 50 11 2 0
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 Apesar de um grande número de matriculados, por volta dos dois mil, poucas 

eram as crianças que iam a exame de aprovação do 1º grau. Os números parecem ter 

oscilado entre os anos analisados e em ambos os sexos, sendo que, por exemplo, em 

1910, 94 rapazes e 28 raparigas foram a exames e em 1919, foram apenas 52 rapazes e 

11 raparigas a exame. O aproveitamento escolar era algo valorizado pelos periódicos 

locais. Por exemplo, o jornal Folha da Manhã publicou em 1911 o número de alunos 

que foram a exame e a escola que frequentavam . Já o Barcelense, publicava o nome 295

dos alunos que iam a exame de 1º grau e as classificações . O ensino parXcular 296

aproveitava também os jornais locais para publicitar o facto de os seus alunos se 

submeterem a exame e ser aprovados. Em 1916, o jornal Barcelense congratulou uma 

professora parXcular da vila e os seus alunos que obXveram todos a classificação de 

óXmo no exame de 1º grau . 297

 Podemos concluir que exisXa uma grande diferença entre o número de alunos 

matriculados e o número de alunos foram a exame durante este período. Isto pode ser 

reflexo da irrelevância que muitas vezes os pais atribuíam ao saber ler e escrever. Uma 

vez que, tal como Oliveira Marques referiu, muitas vezes o número de matriculados era 

sempre mais que o número de alunos que, de facto, frequentavam a escolas.  

4.1.1.2. O professorado 

 Durante o período republicano o professor ganha um papel relevante na 

construção de uma nova sociedade, pois tem a importante missão de instruir o povo, 

para que este se regenere. Portanto, não é de admirar a preocupação dos republicanos 

em melhorar as condições destes profissionais. No prólogo do decreto de 1911, é 

reconhecida as injusXças comeXdas contra estes, os seus miseráveis salários que os 

colocava na miséria e a falta de formação adequada “às exigências da pedagogia 

 Folha da manhã: semanario poli8co e no8cioso. Barcelos, 08 de julho de 1911.295

 Barcellense (O). Barcelos, 18 de agosto de 1917, 03 de agosto de 1918, 09 de agosto de 1919.296

 Barcellense (O). Barcelos, 22 de julho de 1916.297
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moderna” . Segundo Joaquim Pintassilgo, a República foi o período "em que o 298

estatuto e a imagem social do professor primário”  mereceu uma maior valorização. 299

Os professores tornavam-se, como Maria Lúcia Moura, descreveu “uma peça 

fundamental no processo de republicanização e, mesmo, no de descrisXanização” . 300

 Em 1911, um jornal Barcelense publicou um texto inXtulado “A educação nova”  

de António Maria Guerreiro. Neste texto, o autor refleXa sobre o papel fundamental do 

professor na instrução e educação de uma criança. À semelhança de alguns pedagogos 

desta altura, defendia o rejuvenescimento desta classe, bem como a adoção de novos 

métodos pedagógicos e reafirmava a importante função que um professor Xnha na 

regeneração do povo: 

É à escola que esta confiada essa missão regeneradora; é aí que o professor, 

por orientação nova, trabalhando com o afan de verdadeiro missionário social, 

há de firmar em bases sólidas o futuro deste glorioso país, do nosso querido 

Portugal. Acabe o professor com a velha ro8na, dopa os preconceitos 

carunchosos, encare a sua missão social como a mais nobre e a mais elevada, 

prepare-se com entusiasmo para a luta, beba flux os preceitos da educação 

nova e com coragem, com dedicação, sem medo, sem trepidações, saía para o 

campo do ensino, desafiando o analfabe8smo com toda a sua cohorte, e verá 

como ele dentro em pouco bate em re8rada. (…) Procure o professor atrair a si 

a inocente criança suavizando-lhe o caminho, re8rando todos os espinhos que 

a amedrontem, suprimindo quanto possível, os cas8gos corporais, 

proporcionando-lhe diver8mentos em que se instrua, acompanhando-a nas 

suas diversões, tomando parte nelas, vendo nesse pequeno ser, não uma 

criança, mas um futuro homem, e verá que, sem sacriucio, tem cumprido o 

desideratum da evolução. Que a criança não veja no professor o magister 

doutra severo e carrancudo, mas um amigo dedicado com quem conversa, com 

quem ri . 301

 Decreto, 29 de março de 1911. p. 1342.298

 PINTASSILGO, Joaquim — República e formação de cidadãos: A educação cívica nas escolas primárias 299

da Primeira República Portuguesa. p. 69.

 MOURA, Maria  Lúcia de Brito — A “guerra religiosa” na 1ª República. p. 447.300

 Folha da manhã: semanario poli8co e no8cioso. Barcelos, 27 de maio de 1911.301
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 Ainda antes da implantação do republicanismo, a lei descentralizadora de 1878 

em nada havia beneficiado os professores. Segundo Áurea Adão, além dos municípios 

não pagarem atempadamente os vencimentos dos professores, o documento 

desprovia os professores de garanXas jurídicas . Aquando a realização do 3º 302

Congresso dos Professores Primários, em 1897, ficou claro que apesar destas falhas, os 

professores não atribuíam culpas à reforma, mas à inexperiência das câmaras “na 

aplicação do sistema descentralizador” .  303

 Para aliciar os professores a cumprir o que o Estado Xnha designado, foi 

concedido um aumento dos vencimentos. Mas, a condição miserável em que viviam os 

professores não era o único problema desta classe. A pouca formação dos professores 

era também uma preocupação para o governo, era necessária uma classe qualificada. 

Assim, no mesmo decreto é consagrado que os professores deviam receber preparação 

nas Escolas Normais Primárias, localizadas em Lisboa, Porto, Coimbra e mais tarde em 

Braga. Os seus alunos deviam ter o curso do ensino primário superior ou, então a 

classe correspondente do liceu. Os futuros professores frequentariam um curso geral 

de quatro anos com “dezanove disciplinas, pedagógicas, cienXficas e culturais, teóricas 

e práXcas” , mais um curso especializado.  Quando terminado o curso, os novos 304

professores eram nomeados para o magistério temporariamente, só ficando 

definiXvamente depois de dois anos de bom e efeXvo serviço (art. 84.º). Infelizmente, 

o curso de ensino normal primário também não despontou uma melhoria imediata. Em 

1914, a legislação encurtou para 3 anos a duração do curso e reXrou algumas 

disciplinas por as considerar desnecessárias. O aumento do número de alunos 

aprovados pela escola de ensino normal, conduziu à “dificuldade da sua colocação em 

 ADÃO, Áurea; SILVA, Carlos Manique da; PINTASSILGO, Joaquim (org.) — O Homem vale, sobretudo, 302

pela educação que possui: Revisitando a primeira reforma republicana do ensino infan8l, primário e 
normal. p. 27. 

 ADÃO, Áurea; SILVA, Carlos Manique da; PINTASSILGO, Joaquim (org.) — O Homem vale, sobretudo, 303

pela educação que possui: Revisitando a primeira reforma republicana do ensino infan8l, primário e 
normal. p. 28. 

 CARVALHO, de Rómulo — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 304

fim do regime de Salazar-Caetano. p.677
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virtude de o número de escolas criadas aumentar muito vagarosamente” . A parXr de 305

1915 é recorrente nas atas municipais, aquando o provimento de um professor, ser 

colocada a sua média e a escola pela qual se habilitou. 

 O decreto de 1911 passava para as Câmaras a despesa com os vencimentos dos 

professores para as Câmaras Municipais (art. 64.º 6.º), sendo esta uma das suas 

maiores despesas. Às Câmaras Municipais era também concedido o poder de “nomear, 

transferir e demiXr os professores de ensino primário” (art. 64.º 5º) e de puderem 

aplicar multas caso os professores não cumprissem os seus deveres (art. 66.º). Além 

disso, previa que a parXr de 1 de janeiro de 1912, os vencimentos dos professores 

começassem a ser pagos no início de cada mês e caso as câmaras não o fizessem até ao 

dia 10 do respeXvo mês, os professores deviam comunicar ao inspetor do círculo (art. 

65.º). Todavia, esta gestão só passa efeXvamente para as câmaras a parXr de 1 de julho 

de 1913. Por esta ocasião é lançado um novo decreto com disposições regulamentares 

sobre o recrutamento e a distribuição dos professores. Como já foi dito em cima, os 

republicanos deparavam-se com a demora na colocação de professores e culpavam o 

regime centralizador. Assim sendo, este decreto vem definir que quando vagar um 

lugar, a câmara municipal deverá comunicar imediatamente ao inspetor do círculo e 

nomear interinamente alguém devidamente habilitado (art. 1.º). A câmara ficava 

obrigada a abrir concurso num prazo de 15 dias (art. 1º), que seria publicado em Diário 

de Governo (art. 2.º). Ainda em 1913, o vereador Tenente Bacelar, reuniu com o 

professorado primário. Segundo a ata municipal tratou-se: 

assuntos respeitantes ao mistere do professor e desenvolvimento da instrução, 

bem como de uma classe que os proteja e promova o melhoramento das aulas e 

o bem estar dos alunos, reunião esta em que foram apresentadas varias alvitres, 

para os quais pediram a condjuvação da câmara  306

O que demonstra a intenção da Câmara em ouvir esta classe. 

 CARVALHO, de Rómulo — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 305

fim do regime de Salazar-Caetano. p.680

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 306

Republicana de 1913 a 1914. f. 66.
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 Quanto a situação económica do professorado, conXnuou péssima. Apesar das 

promessas de aumento dos vencimentos, esta levou algum tempo a concreXzar-se pois 

só foi legislada em 1915 e colocada em vigor em 1917, apesar de estar promeXda 

desde 1911. Rómulo de Carvalho afirma que apesar do aumento das subvenções, o 

professorado conXnuou a viver miseravelmente, devido à conjuntura económica 

causada pela grande guerra. A remuneração dos professores baseava-se na sua classe, 

sendo que exisXam três classes e os seus valores variavam entre os 180$000, na 

categoria mais baixa, e os 300$000, nas mais alta. Estes valores podiam ser 

complementados com subsídios, tal como o de habitação. Segundo o jornal local, 

Barcelense, a parXr de 1915, o governo regulamente o regime de promoção de classe 

dos professores primários. Assim sendo, pertenciam à “3ª classe os professores que 

ainda não tenham completado os 6 anos de bom e efeXvo serviço; à 2ª os que Xverem 

completado mais de 6 e que tenham menos de 12 e à 1ª classe os que tenham mais de 

12” . O mesmo jornal publicou em 1918, uma lista de países que melhor pagavam ao 307

professorado, sendo a lista encabeçada pelos Estados Unidos, seguindo-se a Alemanha, 

Espanha, Holanda, Inglaterra, Brasil e a França. Já em Portugal, o mesmo jornal afirma 

que  “o ordenado do professor primário na província vai de 165$00 a 235$60, e na 

capital há alguns (poucos) professores com 375$00 e 400$00” , acrescentando ainda 308

que em alguns países a maioria dos professores (…) têm casa para si e suas famílias” .  309

 A 1ª Republica permite também a organização desta classe e o associaXvismo. 

Isto porque passa a ser permiXda a organização de estruturas como os sindicatos. Logo 

em 1911 é criado o Sindicato dos professores Primários de Portugal. Em 1915 é criado 

o InsXtuto do Professorado Primário Oficial Português, que se desXna a “proteger e a 

educar, profissionalmente, as órfãs e as filhas dos professores primários oficiais” . Em 310

Barcelos é organizado, em 1919, o Grupo do Professorado Primário Oficial de Barcelos. 

Este grupo tratava-se de um núcleo com estatutos próprios, mas federado na União 

Central do Professorado Primário Português, que classificam com um “poderoso 

 Barcellense (O). Barcelos, 11 de setembro de 1915.307

 Barcellense (O). Barcelos, 12 de janeiro de 1918.308

 Barcellense (O). Barcelos, 12 de janeiro de 1918.309

 CARVALHO, de Rómulo — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 310

fim do regime de Salazar-Caetano. p.679.
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organismo associaXvo, com sede em Lisboa” . Joaquim Pintassilgo escreve que esta 311

associação “foi desde logo idenXficada como um organismo sindical, com base no 

sindicalismo profissional”  e que, até 1926, teve uma “grande acXvidade associaXva e 312

pedagógica, como o demonstram os congressos anuais, sendo uma importante 

organização do movimento sindical português” . Com a ditadura, esta associação foi 313

exXnguida e os seus dirigentes presos. 

 Como já referimos anteriormente, na maioria das escolas exisXa apenas um 

professor, mesmo quando o número de alunos excedia os 40. Por isso, analisamos em 

seguida o número de professores do concelho, disXnguido-os por sexo. Através das 

fontes de esta�sXca nacionais, de 1900 a 1919, é nos possível perceber se esta classe 

era maioritariamente composta por professores ou professoras. Permite-nos também 

relacionar o número de professores com o número de escolas existentes no concelho. 

Tabela 29. Número de professores do concelho de Barcelos entre 1911 e 1919 

Nº de professores

Ano Total Professores Professoras 

1910 44 24 20

1911 48 27 21

1912 49 28 21

1913 49 28 21

1914 52 29 23

1915 56 29 27

1915-1916 55 26 29

1916-1917 56 26 30

1917-1918 56 26 30

Nº de professores

Ano 

 Barcellense (O). Barcelos, 07 de julho de 1919.311

 Pintassilgo, J. & Pedro, L. (2013). AssociaXvismo docente. In M. F. Rollo (Coord.). Dicionário de História 312

da I República e do Republicanismo (Vol. I, pp. 320-323). Lisboa: Assembleia da República. Disponível em: 
h�ps://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/29412/1/ASSOCIATIVISMO%20DOCENTE.pdf

 Ob. Cit. 313
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Fontes: Ensino Primário Oficial: 1910 a 1915; Ensino Primário em Portugal: Anos lec8vos de 

1915-1916 a 1918-1919. 

 Em primeiro lugar, é nos possível constatar que, até 1915, o número de 

professores era maior que o número de professoras. Segundo Oliveira Marques, a 

percentagem de professoras aumentou “durante todo o período republicano” . Este 314

foi o caso de Barcelos, em que desde proclamação da República o número de 

professoras foi sempre aumentado. Apenas temos uma diminuição no ano lecXvo de 

1918-1919, que se pode relacionar com o facto de a escola feminina de Remelhe não 

funcionar. Em segundo lugar, sobre a relação entre o número de escolas e o número de 

professores, podemos ver que cada escola Xnha apenas um professor. Oliveira 

Marques afirma que exisXr apenas um professor por escola era uma realidade e que, 

às vezes, podia contar “com auxilio de um «ajudante»” . No entanto, como já foi 315

referido anteriormente estava previsto no decreto de 1911 exisXr um professor por 

cada quarenta alunos. Através de dados publicado no documento Ensino Primário em 

Portugal: Anos lec8vos de 1915-1916 a 1919-1920, é nos possível ver que exisXam 

escolas em Barcelos com mais de quarenta alunos. Este é o caso da escola masculina 

de Alvelos onde, por exemplo, no ano lecXvo de 1917-1918 estavam matriculados 64 

alunos e frequentavam a escola 49. Mas como esta há outros casos como Barqueiros 

ou de Campo . 316

 Portanto, com a 1ª República, os professores vão ter acesso a um melhor 

estatuto, uma vez que passam a poder se organizar associaXvamente e vão receber um 

papel importante com a reforma de 1919, pois são incluídos na administração do 

ensino através das Juntas Escolares. Porém, a sua situação económica em pouco vai 

1918-1919 56 27 29

Total Professores Professoras 

Nº de professores

Ano 

 MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 314

529. 

 Ob. Cit. p. 526. 315

 Direção Geral de Esta�sXca — Ensino Primário Oficial: Anos lec8vos de 1915-1916 a 1918-1919. 316

Lisboa: Imprensa Nacional, 1923. p. 151
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melhorar. Quanto ao número de professores, no concelho de Barcelos este 

correspondia exatamente ao número de escolas, ou seja exisXa um professor por cada 

escola.  

  

4.1.2 Escolas par4culares e o ensino par4cular 

 A par com o ensino oficial exisXa também o parXcular. Este era uma da opções 

uXlizadas para suprimir a falta de escolas oficiais e, por isso mesmo, muitas eram 

subsidiadas para prestarem ensino gratuito. Este Xpo de escolas pertencia, na maioria 

das vezes à igreja ou a centros republicanos, como era o caso do Clube DemocráXco 

Barcelense que possuía “aulas de instrução primária” . Quanto aos colégios 317

parXculares, Maria Lúcia de Brito Moura afirma que estes eram frequentados 

especialmente pelas classe superiores, mas muitas vezes eram manXdas “escolas 

gratuitas dirigidas a crianças de condição modesta”  porém, “o seu raio de ação, 318

restringido quase só aos meios urbanos, foi extremamente limitado” . 319

 Com a promulgação da Lei da Separação, algumas escolas parXculares 

desapareceram. Este foi o caso do Colégio dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. 

Esta foi uma no�cia abordada pelo jornal Folha da Manhã, que defendia que a sua 

exXnção seria uma perda para a educação do sexo feminino e que devia preocupar os 

“chefes de família que tem meninas para educar”. Este colégio possuía também uma 

vertente de caridade, recolhendo meninas pobres para quem o internato era gratuito. 

Neste colégio era ministrado a instrução literária, que habilitava as suas alunas para os 

exames, mas também eram passados  

os conhecimentos de arte que mais se ligam aquilo que entendemos por 

“aprendas de mulher” - talhe e costura de roupas brancas, bôrdo nos sua 

grande diversidade, desenho e pintura, pirogravura, trabalhos em madeira, 

sola, cor8ça, e vidro e, finalmente, piano. Tudo isso era aí proficientemente 

 PINHO, Victor — Gonçalo Pereira: Um filantropo e mecenas da instrução popular. Biblioteca 317

Municipal de Barcelos: Barcelos Revista 2ª serie, nº 11,12, 13 2000/2002

 MOURA, Maria Lúcia de Brito — A Guerra religiosa na Primeira República: Crenças e mitos num 318

tempo de utopias. p. 433.

 Ob. Cit.319
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ensinado, sa8sfazendo por completo as necessidades educa8vas do meio 

feminino sem precisarmos ir fora da terra em procura de casas educadoras  320

Quanto à ideia de que os colégios religiosos ensinavam doutrinas contrárias às leis do 

Estado, o mesmo jornal defende que este não é o caso deste colégio e nunca foi a 

intenção das suas professoras e diretora “fazer dessa casa um centro de exploração, 

nem de reacionarismo nem mesmo de combate a qualquer crença ou senXmento por 

mais avançado”. Para suportar a sua opinião de que o colégio não é reacionário, o 

jornal menciona a parXcipação deste colégio num cortejo realizado pela Liga de 

Instrução Barcelense e onde se  

entoaram hinos bem pouco reacionários como A Portuguesa e Maria da Fonte 

e todos poderiam notar que de todos os grupos escolares era o dessas 

senhoras que mais animavam o cortejo e em que elas próprias cantavam sem 

nisso mostrarem enfado.  321

 Segundo o decreto de 1911, o ensino parXcular era livre (art. 48.º), mas devia 

ser exercido por indivíduos com as devidas competências, previstas neste mesmo 

decreto. As escolas de ensino parXcular só seriam subsidiadas pela Câmara Municipal 

ou pelo Governo quando não funcionavam escolas oficiais do mesmo grau ou quando 

as que funcionavam não eram suficientes paras as necessidade do ensino (art. 50.º). 

Isto foi o que aconteceu com o professor da escola parXcular de Perelhal. Em 1913, o 

inspetor do círculo informou que o subsidio concedido pelo município seria-lhe 

reXrado, uma vez que o professor não estava a prestar “serviço algum apreciável” e 

atendendo à entrada em funcionamento uma escola nesta freguesia . No entanto, 322

também acontecia a concessão de subsídios por um bom trabalho, como foi o casa do 

subsidio atribuído ao professor da escola parXcular de Vila Boa pelos “bons serviços 

prestado as crianças da freguesia” . 323

 Folha da manhã: semanario poli8co e no8cioso. Barcelos, 25 de fevereiro de 1911.320

 Folha da manhã: semanario poli8co e no8cioso. Barcelos, 25 de fevereiro de 1911.321

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 322

Republicana de 1913 a 1914. f. 71.

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Municipal 323

Republicana de 1913 a 1914. f. 76.
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 Em 1911, o presidente da Comissão Municipal informa o poder central que, em 

Barcelos, exisXam sete escolas subsidiadas. No entanto, as fontes consultadas para 

este trabalho não nos fornecem muita informação sobre estas escolas. Assim sendo, 

torna-se complicado conseguir perceber em que freguesias exisXam escolas 

parXculares, incluindo as subsidiadas. Todavia foi nos possível idenXficar para 1911 

uma escola parXcular em Remelhe, através das atas municipais, e uma em Tamel São 

Veríssimo, através do jornal Folha da Manhã. Em 1913, idenXficamos através das atas 

municipais uma escola parXcular em Perellhal e em Vila Boa. Outra fonte que nos dá 

informações sobre o ensino parXcular, apesar de vagas, é o recenseamento das 

crianças em 1911. Este parece confirmar a existência das escolas parXculares em 

Remelhe e Vila Boa. Pensamos que também exisXria uma escola parXcular em Vila 

Seca, uma vez que segundo o recenseamento 24 raparigas dessa freguesia 

frequentavam o ensino parXcular e sete raparigas da freguesia vizinha, Fornelos, 

também o frequentavam. Areias de Vilar era outra das freguesias que parece ter este 

Xpo de ensino, uma vez que 21 raparigas frequentavam a escola parXcular, que se 

encontrava a pouca distância. ExisXa também uma na Silva, que era frequentada por 

15 rapazes da freguesia, mais um da freguesia de Campo. Em Rio Côvo Santa Eulália 

exisXa também uma escola parXcular a pouca distância, frequentada por seis rapazes. 

Porém esta levanta dúvidas, uma vez que esta freguesia fazia fronteira com Remelhe 

que, de facto, Xnha uma escola parXcular. Assim sendo, consideramos que o mais 

provável era estes seis alunos frequentarem a escola parXcular de Remelhe, onde 

dessa mesma freguesia recebiam ensino 26 alunos, incluindo mais dois das Carvalhas e 

três de Silveiros. Além destas escolas situadas em zonas mais periféricas, consideramos 

que exisXam escolas parXculares na vila e arredores. Pelo menos, sabemos que em 

Barcelinhos, em 1911, oito crianças frequentavam o ensino parXcular e, segundo a 

Folha da Manhã, em 1916, exisXa uma escola parXcular na vila. 

 Em suma, apesar do ligeiro aumento do número de escolas oficiais, o ensino 

parXcular conXnuava a ser uma necessidade, especialmente nas freguesias em que não 

exisXam escolas oficiais. Infelizmente, não nos foi possível traçar uma mapa de escolar 

parXculares e subsidiadas com rigor, mas foi nos possível conhecer algumas das 

freguesias onde exisXa este Xpo de ensino. Numa rede escolar onde a maioria das 
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escolas oficiais eram do sexo masculino, torna-se mesmo importante a existência deste 

Xpo de ensino para o sexo feminino, como era o caso da escola parXcular de Areias de 

Vilar. 

4.1.3. Escolas móveis 

 Uma das maneiras de suprimir o analfabeXsmo foi também a adoção das 

escolas móveis e dos cursos noturnos, estes para os adultos. Por isso, devemos 

também tentar perceber quais as freguesias que, não tendo escola oficial, foram 

beneficiadas por este Xpo de escolas. As “missões da escolas móveis pelo método de 

leitora de João de Deus”  foram introduzidas em 1882, pelo industrial e comerciante 324

Casimiro Freire, um republicano, com o objeXvo de alfabeXzar as populações 

trabalhadoras. Apesar dos fracos resultados, Fernando Catroga escreve que o 

entusiasmo dos republicanos sobre este método prendia-se pela “crença na sua 

superioridade pedagógica”  em relação a outros métodos e “por se pensar que iria 325

ser um grande instrumento de democraXzação” . Em 1911, decretou-se que nas 326

freguesias em que não fosse possível criar uma escola, se criasse escolas móveis . 327

Após dois anos da promulgação deste decreto, o governo concedeu “o necessário 

crédito para as pôr a funcionar” . 328

 Sobre as escolas móveis no concelho, sabemos que o vogal Mourão de Campos 

teve um papel preponderante. Terá sido este vogal a ter iniciaXva, colocando “em ação 

toda a energia que lhe dá o seu amor pela causa da instrução do povo, para conseguir 

a vinda duma destas missões que estão sendo reclamadas para todo o país” . 329

 ROLLO, Maria Fernanda (coord) — Dicionário de História da I República e do Republicanismo. Vol. I: A-324

E. p. 1192

 CATROGA, Fernando — O republicanismo em Portugal: Da formação ao 5 de outubro de 1910. 3ª ed. 325

Alfragide: Casa das letras, 2010. p. 248.

 Ob. Cit.326

 Este projeto foi concebido com o intuito de combater o analfabeXsmo entre os adultos.327

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 328

fim do regime de Salazar-Caetano. p.671

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Republicana 329

Municipal de 1910 a 1912. f. 54-55
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Obviamente, a Comissão demonstrou todo o interesse nesta iniciaXva, oficiando as 

freguesias que não Xnham escola primária para que subsidiassem a missão. O mesmo 

vogal propôs a concessão de um subsidio para a vinda de uma destas missões para o 

concelho, que é bem recebida pela Comissão Municipal. Nesta mesma intervenção, o 

mesmo lamentou a existência de poucas escolas e “depois de várias e proficientes 

considerações propõe que a câmara de o maior subsidio possível à associação das 

escolas moveis João de Deus, a fim de conseguir mais algumas missões para este vasto 

e populoso concelho” .  330

 Passemos então para a descrição das freguesias com escolas móveis. Em 1914, 

o inspetor do círculo quesXonou a Comissão ExecuXva sobre quais as freguesias ou 

localidades que mais precisavam de uma escola móvel ou então, em caso de todas as 

freguesias terem escolas fixas, quais precisam de um curso noturno móvel. QuesXona 

também se a Câmara se responsabiliza pela instalação da escola móvel ou do curso 

noturno e pelo fornecimento da luz desta. A Comissão ExecuXva deliberou que 

assumia a responsabilidade para o funcionamento de duas escolas noturnas, sendo 

uma em Barcelos e outra em Barcelinhos. Quanto às escolas móveis, a comissão afirma 

não ter receita municipal para os encargos com estas, pelo que decide oficiar as 

freguesias que não tem escolas fixas na esperança de que alguma junta de paroquia ou 

algum benemérito assumisse as responsabilidades desta . Em 1915, a câmara 331

responsabiliza-se pela colocação de uma destas missões em Gamil. Quando 

quesXonado sobre o facto de esta não estar a funcionar, o presidente informa que o 

benemérito que ficou de oferecer casa e luz para esta escola, mas que agora não o dá 

por a professora candidata ter sido aprovada para uma freguesia de Ponte de Lima . 332

Assim sendo, podemos supor que a criação da escola de móvel em Gamil se relaciona 

com o oficio envido pela Câmara. Apesar de não conseguirmos perceber qual a 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da Comissão Republicana 330

Municipal de 1910 a 1912. f. 118-119.

 Arquivo Municipal de Barcelos. Orgãos do município — Atas das sessões da comissão execu8va de 331

1914 a 1916. f.16

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. n.º 97, 332

26/11/1915
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resolução deste problema, sabemos que antes de 1921 funcionava um curso noturno 

na escola móvel de Gamil e que esta Xnha vindo prestar bons serviços à população .  333

 Através do jornal Barcelense, sabemos que, também em 1915, funcionou uma 

escola móvel em Arcozelo. Porém, através de um oficio enviado em 1922, sabemos que 

foi interrompida e que era pedido de novo a sua criação. Esta é uma das freguesias 

mais populosas do concelho e possuía uma elevada taxa de analfabetos, sendo que em 

1920  rondava os 80,23% . Além disso, possuía “uma grande população operária em 334

virtude de nela exisXrem importantes fábricas”  335

 Em 1921, a Câmara pede a criação de uma escola móvel em Lijó, porém há 

dificuldades em arranjar casa. Por isso, o presidente solicita a renovação da escola de 

Gamil, atendendo que se encontra encerrada a escola oficial da freguesia da Várzea e, 

como já foi dito anteriormente, tem prestado um bom serviço. Em outubro de 1923, é 

nomeada uma professora para a escola móvel de Lijó, como também são nomeadas 

professoras para as escolas de Tamel Santa Leocádia e de Chorente, o que sugere o 

funcionamento de pelos menos estas três escolar móveis. A parXr de 1924 e até ao 

final da República, a Câmara passa a enviar a lista de escolas móveis a funcionar no 

concelho, tendo funcionado sempre seis escolas. Nestes três anos funcionaram sempre 

as escolas de Aborim, Arcozelo, Carvalhal, Chorente e Tamel Santa Leocádia. A escola 

de Lijó funcionou apenas em 1924 e 1925, tendo sido colocada uma escola móvel em 

Abade Neiva, em 1926. Podemos então concluir que estavam colocadas mais escolas 

no norte do concelho do que a sul, onde, debato, exisXam menos escolas oficias. 

 Infelizmente, também não nos foi possível traçar um mapa coeso sobre o 

movimento destas escolas no concelho. No entanto, ficamos a saber que a Câmara 

Municipal pediu logo em 1911 a vinda destas missões para o concelho, mas em 1915 e 

1916, talvez devido à conjuntura vivida, não possuía receita paras os encargos 

financeiros. Os dados mais claros surgem a parXr de 1924, já que a Câmara estava 

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. n.º 155, 333

01/19/1921

 Consultar anexo 1.334

 Arquivo Municipal de Barcelos. Serviços administraXvos — Copiador Geral da Câmara. n.º 109, 335

08/12/1922
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obrigada a enviar o número de escolas móveis a funcionar e as freguesias em que 

funcionam. Este Xpo de escolas acabou por se exXnto em 1930, porém, segundo 

Oliveira Marques em duas décadas conseguiu “ministrar as primeiras letras a cerca de 

200 000 pessoas de ambos os sexos” . 336

4.2. Relação entre o número de escolas oficiais e população alfabe4zada 

 Um dos objeXvos deste trabalho é analisar a relação entre a criação de novas 

escolas e se de facto contribuíram para a redução do analfabeXsmo. Por isso, propõe-

se analisar a evolução dos números de analfabetos e de alfabeXzados e relacionar com 

a criação de novas escolas no concelho, por sua vez relacionadas com a políXca 

educaXva local. Como só temos dados para a reconstrução da rede escolar até 1919, 

tentamos relacionar as escolas que sabemos que exisXam com os dados dos 

recenseamentos da população de 1900, 1911, 1920 e 1930. Para facilitar a análise 

entre as diferentes freguesias achamos melhor construir um mapa baseados nos 

percentagens de alfabeXzados segundo os recenseamentos 

 No início da 1ª República exisXam quarenta e sete escolas distribuídas por 

trinta e seis freguesias. Em 1919, exisXam cinquenta e seis escolas por quarenta e três 

freguesias. Ou seja, só foram criadas mais sete escolas em diferentes freguesias. 

 MARQUES, A. H. De Oliveira (coord.) — Nova História de Portugal: da Monarquia para a República. p. 336

530. 
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Mapa 5. Percentagem de alfabe4zados por freguesias  337

  

 Este mapa foi construído com base nas tabelas do anexo 1.337
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      Passemos à análise de população de alfabeXzados por freguesia. A nível 

concelhio a taxa de analfabetos era 77,77%, em 1900, 76,78% em 1911, 78,80%, em 

1920 e 72,89%, em 1930. Ou seja, em 1920, o número de analfabetos aumentou 

ficando acima dos valores de 1900, mas, em 1930, desceu 8%, levando-nos a acreditar 

que a década de 20 foi a época dourada do combate ao analfabeXsmo em Barcelos. 

Tendo em conta que o maior invesXmento na construção na rede escolar apenas deu-

se entre 1914 e 1915, parece-nos estranho não reduzir o número de analfabetos logo 

no recenseamento de 1920. Apesar de a nível concelhio a percentagem analfabetos 

diminuir, em muitas freguesias o número de alfabeXzados também vai diminuir. Isto 

pode estar relacionado com o regime ditatorial imposto em 1926, uma vez que é dada 

menos atenção à alfabeXzação da população, uma vez que quesXonavam se “se 

realmente interessarias exXngui-lo, ou se não seria preferível manter o povo na sua 

ignorância pois dela decorrem a sua docilidade, a sua modésXa, a sua paciência, a sua 

resignação” . 338

 Comecemos pelas freguesias em que a percentagem de população alfabeXzada 

aumentou, entre 1900 e 1930, que são treze. Destas, dez eram escolas que sabemos 

que até 1919 exisXram, sendo estas: Alheira; Barcelinhos; Barcelos; Galegos São 

MarXnho; Negreiros; Panque; Remelhe; Roriz; Vila Cova; e Vila Frescainha São 

MarXnho. Sendo as restantes Abade Neiva, Aborim e Carvalhas. Já na freguesia da 

Várzea, onde exisXa um escola masculina pelo menos até 1919, o peso de alfabeXzados 

diminuí de década para década.  

 Já outras freguesias apenas Xveram uma taxa de alfabeXzados menor num dos 

recenseamentos. Em 1911, doze freguesias apresentaram uma diminuição, sendo elas: 

Igreja Nova, Panque, QuinXães, Aldreu, Perelhal, Vila Frescainha São Pedro, Cambeses, 

Rio Côvo Santa Eulália, Viatodos, Monte de Fralães, Macieira de Rates e Paradela. 

Metade destas freguesias possuíam escolas, das quais quatro (QuinXães, Aldreu, 

Cambeses e Macieira de Rates) possuíam já escolas oficiais em 1911 e Perelhal possuía 

uma escola parXcular. A parXr de 1915, Panque e Perelhal passaram a ter escolas 

 CARVALHO, Rómulo de — História do Ensino em Portugal: desde a fundação da nacionalidade até o 338

fim do regime de Salazar-Caetano. p. 726.

148



oficial, pelo que se pode assim explicar esta diminuição em 1911. Na freguesia da 

Alheira, onde exisXa uma escola masculina, a taxa de alfabeXzados aumentou, no 

entanto o facto de haver mais mulheres que homens e entre estas haver poucas 

alfabeXzadas, faz com que esta freguesia tenha um elevado número de analfabetos. O 

que pode ser igual para outras freguesia com escolas oficiais, ma com uma taxa de 

analfabetos acima dos 80%. Seguimos para o recenseamento de 1920, em que o 

número de alfabeXzados de dezanove freguesias diminuiu, sendo estas: Fragoso, Ucha, 

Oliveira, Silva, Vila Boa, Arcozelo, Tamel São Veríssimo, Creixomil, Fornelos, Barqueiros, 

Courel, Pedra Furada, Góios, Encourados, Moure, Fonte Coberta, Carreira, Alvelos e 

Minhotães. Como já dissemos anteriormente, este foi o ano em que a taxa de 

analfabetos aumentou, pelo que não é de estranhar que o de alfabeXzados tenha 

diminuído em muitas freguesias. Destas freguesias apenas oito possuíam, em 1919, 

escolas, sendo estas Fragoso, Creixomil (esta freguesia apenas teve escola no ano 

lecXvo 1918-1919, pelo que, naturalmente, seria de esperar o aumento do número de 

alfabeXzados apenas no recenseamento de 1930), Barqueiros, Alvelos, Pedra Furada, 

Góios, Encourados e  Carreira. Por fim, em 1930 e em relação ao recenseamento 

anterior, temos menos duas freguesias onde a taxa diminui. A maioria destas situam-se 

a norte do concelho, sendo elas: Balugães, Tregosa, Palme, Tamel Santa Leocádia, 

Couto, Campo, Lijó, Galegos Santa Maria, Manhente, Lama e Areias São Vicente. Como 

já vimos anteriormente, o norte do concelho possuía menos escolas que o sul. A 

dificuldade em traçar uma mapa a parXr de 1920 faz com que não haja certezas sobre 

se as freguesias que ate 1919 Xnham escolas as conXnuavam a possuir ou não. Se 

assim o for, podemos afirmar que a maioria das freguesias em que o número de 

alfabeXzados desceu possuía escola oficial. No sul do concelho das seis freguesias: 

Pousa, MarXm, Bastuço São João, Areias de Vilar, Adães e Rio Côvo Santa Eugénia, 

apenas esta úlXma não possuía escola oficial, em 1919. E a norte seis freguesias 

possuíam escola oficial e cinco não. Enquanto, em 1920, o número de freguesias com 

escola era oito, em 1930, este é onze. 

 Noutros casos, a taxa de alfabeXzados oscilou entre as diferentes décadas. 

Entre 1911 e 1920, esta taxa diminui em dez freguesias: Alvito São MarXnho, Alvito São 

Pedro, Airó, Carvalhal, Midões, Silveiros, Chorente, Gueral, Cristelo e Vilar de Figos. Na 
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década compreendida entre estes recenseamentos, sabemos que exisXam escolas em 

Cristelo, Vilar de Figos e Gueral, sendo que nas duas primeiras já exisXam em 1911. Em 

Carvalhal conhecemos a existência de uma escola móvel pelo menos a parXr de 1924, 

o que poderá explicar o aumento do número de alfabeXzados. Noutras quatro 

freguesias a taxa baixa nos recenseamentos de 1911 e 1920, porém volta a subir em 

1930. Já entre 1920 e 1930, esta taxa só diminuiu em três freguesias: Feitos, Sequeade 

e Chavão. Nestas freguesias não há relatos de qualquer Xpo de escola. Finalmente, 

entre 1911 e 1930, o peso de alfabeXzados oscilou em catorze freguesias: Aguiar, 

Carapeços, Cossourado, Durrães, Tamel São Pedro, Vilar do Monte, Mariz, Gilmonde, 

Vila Seca, Faria, Pereira, Bastuço São Estevão e Grimancelos. Destas, quatro possuíam 

escolas em 1911: Carapeços, Gilmonde, Mariz e Vila Seca. Em Mariz, a escola foi 

transferida, em 1918, para a freguesia vizinha, Creixomil. 

 Em suma, apesar de, em 1930, o número de analfabetos ser mais baixo 

comparaXvamente a 1900, na maioria das freguesias o número de alfabeXzados 

desceu em 1920 e 1930. Se compararmos os valores dos analfabetos por freguesia com 

a média de analfabetos no concelho, vemos que apenas sete freguesias conseguiram 

estar abaixo destas, sendo elas: Adães, Barcelinhos, Barcelos, Barqueiros, Courel, 

Creixomil, Góios e Gueral. E que alguma freguesias sem escolas conseguiram em alguns 

anos ficar abaixo da média de analfabetos, como por exemplo Feitos, Minhotães e até 

mesmo Courel. Mas, como é que estas freguesias sem escolas conseguiam ter níveis de 

analfabeXsmo abaixo do concelhio? Isto pode ser, por exemplo, o efeito de migrações 

internas e emigrações. Isto porque, muitas vezes, as pessoas sem instrução parXam 

para outros países, como o Brasil, na esperança melhorar a sua condição económica ou 

então para as grandes cidades como o Porto e Lisboa, e, por isso, não eram incluídas 

nos recenseamentos. 
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Conclusão  

 Em suma, procuramos com este trabalho compreender e relacionar o processo 

de alfabeXzação com a políXca educaXva e a descentralização do poder durante a 1ª 

República. Até porque a descentralização do poder no campo do ensino é, ainda hoje, 

uma questão em voga. Assim sendo, iniciamos este trabalho com uma compreensão 

geral sobre este período. Em seguida, estudamos a evolução da população segundo os 

recenseamentos de 1900 a 1930. Depois, procedemos ao estudo do processo de 

escolarização e alfabeXzação, através da análise de rede escolar com os níveis de 

alfabeXzação por freguesia. Por fim, procedemos à análise de legislação produzida no 

âmbito da instrução relacionando-a com a ação da Câmara Municipal de Barcelos. 

 Tal como foi dito na introdução, para este tema existe já um um pequeno arXgo 

de Victor Pinho, em que esta faz uma análise interessante, mas com pouco confronto 

de fontes. Este trabalho tentou ser inovador nesse senXdo, ou seja, de consultar mais 

bibliografia e fontes. No entanto, não podemos desvalidas o facto de passarem cerca 

de 23 anos desde que este arXgo foi publicado, que claramente influência as diferenças 

entre ambos. Quanto ao restante estado da arte, é importante referenciar que há 

sempre uma maior tendência a analisar apenas os primeiros anos de legislação da 1ª 

República, até porque esta foi a época em que mais se discuXu a descentralização e a 

passagem da administração do ensino para as Câmaras Municipais.Infelizmente, não 

encontramos nenhum trabalho idênXco para outros concelhos, o que poderia ter sido 

uma mais valia, pois poderíamos comparar.  

 Começamos este estudo com a caracterização deste período e do processo de 

instrução. Portugal era, no início da 1ª República, um país rural com um grande 

número de analfabetos. Este período seria um dos mais débeis, especialmente devido 

às conjunturas políXcas e económicas de então.  

 Crentes na regeneração do povo português através da alfabeXzação da 

população e cientes do quão necessário era a formação da população para que se 

manXvessem no poder, os republicanos empenharam-se desde logo na criação de uma 

reforma que passaria pela passagem da administração do ensino para o poder local.  
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 Com a promulgação de decreto de 29 de março de 1911, as Câmara Municipais 

passaram a assumir os encargos com a instrução. Como já o referimos na introdução, a 

passagem da administração do ensino para o poder local conXnua a ser e um tema 

debaXdo. Os republicanos acreditavam que esta passagem suavizaria o processo de 

criação de novas escolas e da colocação de professores. Quanto à criação de escolas, 

este parece ter conXnuado a ser um problema, uma vez que a Câmara não possuía 

receita suficiente para arcar com as despesas do ensino. Devido a isto, em 1918, é 

decretado a passagem da administração do ensino para o Estado. No entanto, um ano 

depois é promulgado um novo decreto que passa a gestão do ensino para as Juntas 

Escolares. A parXr desta passagem, as fontes passam a não ter tantas menções a este 

assunto, sendo dincil conXnuar um estudo coerente sobre o número de escolas 

existentes.Esta passagem era a esperança de que os problemas como a criação de 

novas escolas e a falta de professores se resolveriam. No entanto, esta reforma não 

suprimiu os problemas, tendo sido promulgados outros decretos com a intenção de 

colmatar as falhas do decreto de 29 de março de 1911.  

 A alfabeXzação da população não foi nada fácil, especialmente no concelho de 

Barcelos. À semelhança do país o número de analfabetos do sexo feminino era maior 

que o masculino. Além disso, as médias de analfabetos do concelho nunca 

conseguiram descer dos 70% e, em 1920, chegaram, inclusive, a aumentar em relação 

a 1900 e 1911. No recenseamento de 1920, o diretor geral escreveu que o número de 

escolas era diminuto, relaXvamente à população escolar. Em Barcelos, no final de 1919, 

exisXam apenas 56 escolas em 42 freguesias. Tendo em conta que exisXam 89 

freguesias, significa que mais de metade, ou seja 47 freguesias, não possuíam escolas 

oficias. O mesmo acontecia com o facto de exisXr apenas um professor para cada 

escola, uma vez que em algumas destas o número de alunos a frequentar ultrapassava 

os 40 que estavam previstos no decreto de 1911. Para colmatar a falta de escolas 

oficiais, exisXam também as escolas parXculares, sendo algumas eram subsidiadas pela 

Câmara Municipal, e as escolas móveis. Infelizmente, não foi possível traçar com rigor 

um mapa para ambos Xpos de ensino, mas podemos perceber que algumas estavam 

localizadas em zonas sem acesso a escolas oficiais e, noutros casos, serviam para 

colmatar a falta de escolas oficiais para o sexo feminino. Quanto às escolas móveis, 
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sabemos que estas variavam consoante as necessidades da população, porém, em 

alguns casos, manXveram-se na mesma freguesia por alguns anos. O ensino por este 

método foi algo desejado pelas primeiras vereações, porém a falta de receita para o 

seu financiamento parece ter afetado a menção deste Xpo de ensino nas atas 

municipais. No terceiro capítulo, percebemos que o número de população alfabeXzada 

pouco se relacionava com a presença de escolas ou não e também vimos que a 

percentagem de alfabeXzados oscilou algumas vezes. Poucas foram as freguesias com 

escolas oficiais que ficaram abaixo da média do concelho e, em algumas freguesias 

com escolas,  a taxa de população analfabeta chagava a ultrapassar os 80%.  

 Como já foi referido na introdução, devido à pandemia provocada pela 

COVID-19, não foi possível conXnuar a consulta das fontes hemerográficas. Por isso, 

ficou por abordar a Liga Barcelense de Instrução e Educação e a sua função de 

beneficência e na organização das festas cívicas, como a Festa da Árvore. Outro tema 

que também não chegou a ser abordado, foi a criação de uma Escola Superior Primária 

no concelho, em 1919. No entanto, como o objeXvo deste trabalho era perceber a 

influência da instrução no número de alfabeXzados, optou-se por deixar este tópico de 

lado, uma vez que era uma das possíveis conXnuações do ensino complementar e não 

o Xpo de ensino que conferia o saber ler e escrever à população. 

 Por fim, deixamos algumas recomendações para futuros trabalhos. Seria 

interessante a realização de mais trabalhos deste Xpo, para uma história comparaXva. 

Já para trabalhos sobre a história local existem variados temas possíveis de trabalhar, 

como, por exemplo, um estudo sobre as vias de comunicação e a questão da criação de 

uma via ferroviária que ligasse Barcelos à Póvoa de Varzim.  
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Anexos 

Anexo 1 

Abade de Neiva

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 563 82,3099415204678 121 17,6900584795322684

1911 590 80,3814713896458 144 19,6185286103542734

1920 587 79,4316644113667 152 20,5683355886333739

1930 619 75,2126366950182 204 24,7873633049818823

Aborim

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 317 87,3278236914601 46 12,6721763085399363

1911 364 85,6470588235294 61 14,3529411764706425

1920 375 84,0807174887892 71 15,9192825112108446

1930 393 83,6170212765957 77 16,3829787234043470

Adães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 308 72,6415094339623 116 27,3584905660377424

1911 289 69,6385542168675 126 30,3614457831325415

1920 313 67,3118279569892 152 32,6881720430108465

1930 360 68,7022900763359 164 31,2977099236641524
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Aguiar

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 298 78,2152230971129 83 21,7847769028871381

1911 327 83,6317135549872 64 16,3682864450128391

1920 319 81,3775510204082 73 18,6224489795918392

1930 330 82,089552238806 72 17,910447761194402

Airó

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 252 73,0434782608696 93 26,9565217391304345

1911 328 85,4166666666667 56 14,5833333333333384

1920 354 85,9223300970874 58 14,0776699029126412

1930 315 81,8181818181818 70 18,1818181818182385

Aldreu

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 452 81,0035842293907 106 18,9964157706093558

1911 469 81,8499127399651 104 18,1500872600349573

1920 467 77,317880794702 137 22,682119205298604

1930 410 72,5663716814159 155 27,4336283185841565

Alheira

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 710 91,2596401028278 68 8,74035989717224778

1911 748 84,9035187287174 133 15,0964812712826881

1920 673 83,8107098381071 130 16,1892901618929803

1930 746 82,0682068206821 163 17,9317931793179909
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Alvelos

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 455 71,09375 185 28,90625 640

1911 541 74,4154057771664 186 25,5845942228336727

1920 563 75,2673796791444 185 24,7326203208556748

1930 692 73,6170212765957 248 26,3829787234043940

Alvito São MarXnho

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 78 72,2222222222222 30 27,7777777777778108

1911 107 78,1021897810219 30 21,8978102189781137

1920 129 86 21 14 150

1930 103 74,1007194244604 36 25,8992805755396139

Arcozelo

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 425 76,3016157989228 132 23,6983842010772557

1911 674 75,139353400223 223 24,860646599777897

1920 852 80,225988700565 210 19,7740112994351062

1930 996 71,1937097927091 403 28,80629020729091399

Alvito São Pedro e Ginzo

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 291 79,5081967213115 75 20,4918032786885366

1911 341 82,9683698296837 70 17,0316301703163411

1920 368 85,7808857808858 61 14,2191142191142429

1930 358 78,1659388646288 100 21,8340611353712458
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Areias São Vicente

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 307 78,117048346056 86 21,882951653944393

1911 323 71,4601769911504 129 28,5398230088496452

1920 251 56,6591422121896 192 43,3408577878104443

1930 296 60,5316973415133 193 39,4683026584867489

Areias de Vilar e Madalena de Vilar

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 491 77,0800627943485 146 22,9199372056515637

1911 472 68,7045123726346 215 31,2954876273654687

1920 453 67,9160419790105 214 32,0839580209895667

1930 592 77,2845953002611 174 22,7154046997389766

Balugães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 393 84,8812095032397 70 15,1187904967603463

1911 397 80,6910569105691 95 19,3089430894309492

1920 378 73,5408560311284 136 26,4591439688716514

1930 476 82,6388888888889 100 17,3611111111111576

Barqueiros

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 791 77,3972602739726 231 22,60273972602741022

1911 816 75,3462603878116 267 24,65373961218841083

1920 799 76,6059443911793 244 23,39405560882071043

1930 789 67,5513698630137 379 32,44863013698631168
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Barcelinhos

Ano Analfabetos % Alfabe4fados % Total 

1900 805 68,9802913453299 362 31,01970865467011167

1911 902 68,9075630252101 407 31,09243697478991309

1920 945 67,1641791044776 462 32,83582089552241407

1930 993 61,4860681114551 622 38,51393188854491615

Barcelos

Ano Analfabetos % Alfabe4fados % Total 

1900 2041 57,96648679352461480 42,03351320647543521

1911 2088 57,77531820697291526 42,22468179302713614

1920 1931 51,75556151165911800 48,24443848834093731

1930 2068 50,91088133924181994 49,08911866075824062

Bastuço

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 394 83,2980972515856 79 16,7019027484144473

Bastuço São Estevão

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1911 230 85,8208955223881 38 14,1791044776119268

1920 181 72,6907630522088 68 27,3092369477912249

1930 264 77,6470588235294 76 22,3529411764706340
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Bastuço São João

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1911 206 89,9563318777293 23 10,0436681222707229

1920 182 86,6666666666667 28 13,3333333333333210

1930 212 87,9668049792531 29 12,0331950207469241

Cambezes

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 500 75,0750750750751 166 24,9249249249249666

1911 517 78,3333333333333 143 21,6666666666667660

1920 464 72,1617418351477 179 27,8382581648523643

1930 530 68,5640362225097 243 31,4359637774903773

Campo

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 349 84,9148418491484 62 15,0851581508516411

1911 428 81,3688212927757 98 18,6311787072243526

1920 393 72,5092250922509 149 27,4907749077491542

1930 431 81,9391634980989 95 18,0608365019011526

Carapeços

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 527 80,3353658536585 129 19,6646341463415656

1911 597 83,4965034965035 118 16,5034965034965715

1920 617 80,1298701298701 153 19,8701298701299770

1930 717 81,9428571428571 158 18,0571428571429875
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Carreira

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 403 73,8095238095238 143 26,1904761904762546

1911 484 73,780487804878 172 26,219512195122656

1920 545 82,701062215478 114 17,298937784522659

1930 598 82,3691460055096 128 17,6308539944904726

Carvalhal

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 486 75,7009345794393 156 24,2990654205607642

1911 538 80,1788375558867 133 19,8211624441133671

1920 486 79,5417348608838 125 20,4582651391162611

1930 550 74,5257452574526 188 25,4742547425474738

Chavão

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 263 87,6666666666667 37 12,3333333333333300

1911 256 79,2569659442724 67 20,7430340557276323

1920 261 80,3076923076923 64 19,6923076923077325

1930 297 82,9608938547486 61 17,0391061452514358

Carvalhas

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 241 86,0714285714286 39 13,9285714285714280

1911 241 84,5614035087719 44 15,4385964912281285

1920 233 81,184668989547 54 18,815331010453287

1930 296 79,3565683646113 77 20,6434316353887373
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Chorente

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 390 78,4708249496982 107 21,5291750503018497

1911 419 80,7321772639692 100 19,2678227360308519

1920 479 87,5685557586837 68 12,4314442413163547

1930 411 70,2564102564103 174 29,7435897435897585

Cristelo

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 632 72,1461187214612 244 27,8538812785388876

1911 726 74,4615384615385 249 25,5384615384615975

1920 736 75,8762886597938 234 24,1237113402062970

1930 781 75,3134040501446 256 24,68659594985541037

Cossourado

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 648 78,8321167883212 174 21,1678832116788822

1911 728 80,2646085997795 179 19,7353914002205907

1920 683 77,9680365296804 193 22,0319634703196876

1930 753 79,4303797468354 195 20,5696202531646948

Courel

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 194 69,2857142857143 86 30,7142857142857280

1911 190 65,0684931506849 102 34,9315068493151292

1920 234 77,2277227722772 69 22,7722772277228303

1930 205 65,9163987138264 106 34,0836012861736311
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Couto

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 151 84,3575418994413 28 15,6424581005587179

1911 142 81,1428571428571 33 18,8571428571429175

1920 148 78,7234042553191 40 21,2765957446809188

1930 173 83,9805825242718 33 16,0194174757282206

Creixomil

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 286 71,6791979949875 113 28,3208020050125399

1911 286 68,75 130 31,25 416

1920 331 73,5555555555556 119 26,4444444444444450

1930 308 62,6016260162602 184 37,3983739837398492

Encourados

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 306 82,258064516129 66 17,741935483871372

1911 286 74,869109947644 96 25,130890052356382

1920 286 77,2972972972973 84 22,7027027027027370

1930 321 75,886524822695 102 24,113475177305423

Durrães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 360 81,6326530612245 81 18,3673469387755441

1911 422 84,5691382765531 77 15,4308617234469499

1920 400 79,5228628230616 103 20,4771371769384503

1930 464 82,7094474153298 97 17,2905525846702561
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Faria

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 304 77,35368956743 89 22,64631043257393

1911 359 80,3131991051454 88 19,6868008948546447

1920 309 69,5945945945946 135 30,4054054054054444

1930 306 73,9130434782609 108 26,0869565217391414

Feitos

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 97 76,984126984127 29 23,015873015873126

1911 82 63,5658914728682 47 36,4341085271318129

1920 121 72,0238095238095 47 27,9761904761905168

1930 143 77,2972972972973 42 22,7027027027027185

Fonte Coberta

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 170 75,2212389380531 56 24,7787610619469226

1911 174 71,0204081632653 71 28,9795918367347245

1920 222 77,6223776223776 64 22,3776223776224286

1930 225 75 75 25 300

Fornelos

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 332 80,1932367149758 82 19,8067632850242414

1911 344 75,7709251101322 110 24,2290748898678454

1920 386 78,4552845528455 106 21,5447154471545492

1930 366 70,6563706563707 152 29,3436293436293518
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Fragoso

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 861 81,3031161473088 198 18,69688385269121059

1911 985 82,014987510408 216 17,9850124895921201

1920 937 89,8370086289549 106 10,16299137104511043

1930 1066 82,8926905132193 220 17,10730948678071286

Galegos Santa Maria

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 554 85,2307692307692 96 14,7692307692308650

1911 598 81,8057455540356 133 18,1942544459644731

1920 588 67,5086107921929 283 32,4913892078071871

1930 626 77,6674937965261 180 22,3325062034739806

Galegos São MarXnho

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 277 78,0281690140845 78 21,9718309859155355

1911 303 75,1861042183623 100 24,8138957816377403

1920 363 74,3852459016393 125 25,6147540983607488

1930 352 72,4279835390947 134 27,5720164609053486

Gamil

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 235 79,6610169491525 60 20,3389830508475295

1911 249 88,2978723404255 33 11,7021276595745282

1920 220 71,8954248366013 86 28,1045751633987306

1930 261 74,3589743589744 90 25,6410256410256351
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Gilmonde

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 415 79,8076923076923 105 20,1923076923077520

1911 435 73,728813559322 155 26,271186440678590

1920 369 68,7150837988827 168 31,2849162011173537

1930 474 75,5980861244019 153 24,4019138755981627

Góios

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 270 75,4189944134078 88 24,5810055865922358

1911 247 71,1815561959654 100 28,8184438040346347

1920 248 74,4744744744745 85 25,5255255255255333

1930 234 71,1246200607903 95 28,8753799392097329

Grimancelos

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 266 70,7446808510638 110 29,2553191489362376

1911 325 75,0577367205543 108 24,9422632794457433

1920 296 71,6707021791768 117 28,3292978208232413

1930 338 73,1601731601732 124 26,8398268398268462

Gueral

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 213 63,7724550898204 121 36,2275449101796334

1911 254 71,9546742209632 99 28,0453257790368353

1920 275 73,1382978723404 101 26,8617021276596376

1930 223 65,5882352941176 117 34,4117647058824340
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Igreja Nova

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 334 86,7532467532468 51 13,2467532467532385

1911 346 88,265306122449 46 11,734693877551392

1920 331 84,2239185750636 62 15,7760814249364393

1930 378 82,1739130434783 82 17,8260869565217460

Lama

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 422 86,652977412731 65 13,347022587269487

1911 436 77,9964221824687 123 22,0035778175313559

1920 476 75,1974723538705 157 24,8025276461295633

1930 459 77,6649746192893 132 22,3350253807107591

Lijó

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 636 88,4561891515994 83 11,5438108484006719

1911 671 79,0341578327444 178 20,9658421672556849

1920 635 74,443141852286 218 25,556858147714853

1930 681 74,6710526315789 231 25,3289473684211912

Macieira de Rates

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 641 73,3409610983982 233 26,6590389016018874

1911 722 77,801724137931 206 22,198275862069928

1920 723 77,491961414791 210 22,508038585209933

1930 667 65,8440276406713 346 34,15597235932871013
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Manhente

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 423 81,9767441860465 93 18,0232558139535516

1911 384 73,2824427480916 140 26,7175572519084524

1920 347 67,6413255360624 166 32,3586744639376513

1930 412 75,8747697974217 131 24,1252302025783543

Mariz

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 138 74,1935483870968 48 25,8064516129032186

1911 151 79,0575916230366 40 20,9424083769634191

1920 151 76,2626262626263 47 23,7373737373737198

1930 182 80,1762114537445 45 19,8237885462555227

MarXm

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 627 83,3776595744681 125 16,6223404255319752

1911 637 81,7715019255456 142 18,2284980744544779

1920 622 78,3375314861461 172 21,6624685138539794

1930 746 80,7359307359307 178 19,2640692640693924

Midões

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 219 77,6595744680851 63 22,3404255319149282

1911 235 81,5972222222222 53 18,4027777777778288

1920 230 77,9661016949153 65 22,0338983050847295

1930 283 77,3224043715847 83 22,6775956284153366
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Milhazes

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 508 84,6666666666667 92 15,3333333333333600

1911 521 83,36 104 16,64 625

1920 548 80,8259587020649 130 19,1740412979351678

1930 555 80,5515239477504 134 19,4484760522496689

Minhotães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 443 83,5849056603774 87 16,4150943396226530

1911 423 74,4718309859155 145 25,5281690140845568

1920 453 76,7796610169492 137 23,2203389830508590

1930 492 74,4326777609682 169 25,5673222390318661

Monte de Fralães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 89 83,9622641509434 17 16,0377358490566106

1911 117 84,7826086956522 21 15,2173913043478138

1920 108 82,4427480916031 23 17,5572519083969131

1930 120 80,5369127516779 29 19,4630872483221149

Moure

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 272 81,1940298507463 63 18,8059701492537335

1911 304 80,2110817941953 75 19,7889182058047379

1920 323 81,9796954314721 71 18,0203045685279394

1930 326 75,8139534883721 104 24,1860465116279430
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Negreiros

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 409 78,5028790786948 112 21,4971209213052521

1911 422 74,822695035461 142 25,177304964539564

1920 428 74,1767764298094 149 25,8232235701906577

1930 440 66,2650602409639 224 33,7349397590361664

Oliveira

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 532 84,310618066561 99 15,689381933439631

1911 479 76,1526232114467 150 23,8473767885533629

1920 528 84,48 97 15,52 625

1930 527 80,0911854103343 131 19,9088145896657658

Palme

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 548 80,1169590643275 136 19,8830409356725684

1911 518 73,1638418079096 190 26,8361581920904708

1920 503 72,0630372492837 195 27,9369627507163698

1930 564 72,400513478819 215 27,599486521181779

Panque e Modim

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 443 86,692759295499 68 13,307240704501511

1911 477 89,4934333958724 56 10,5065666041276533

1920 436 81,8011257035647 97 18,1988742964353533

1930 419 75,6317689530686 135 24,3682310469314554
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Paradela

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 282 81,5028901734104 64 18,4971098265896346

1911 347 88,295165394402 46 11,704834605598393

1920 342 86,8020304568528 52 13,1979695431472394

1930 313 78,4461152882206 86 21,5538847117794399

Pedra Furada

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 212 80,6083650190114 51 19,3916349809886263

1911 178 64,7272727272727 97 35,2727272727273275

1920 225 75,503355704698 73 24,496644295302298

1930 181 61,5646258503401 113 38,4353741496599294

Pereira

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 264 70,026525198939 113 29,973474801061377

1911 324 79,0243902439024 86 20,9756097560976410

1920 309 71,0344827586207 126 28,9655172413793435

1930 362 76,0504201680672 114 23,9495798319328476

Perelhal

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 463 78,4745762711864 127 21,5254237288136590

1911 519 82,7751196172249 108 17,2248803827751627

1920 545 81,3432835820896 125 18,6567164179104670

1930 623 79,6675191815857 159 20,3324808184143782
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Pousa

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 590 81,043956043956 138 18,956043956044728

1911 623 76,161369193154 195 23,838630806846818

1920 513 67,0588235294118 252 32,9411764705882765

1930 645 72,3905723905724 246 27,6094276094276891

QuinXães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 328 75,4022988505747 107 24,5977011494253435

1911 378 81,8181818181818 84 18,1818181818182462

1920 379 81,6810344827586 85 18,3189655172414464

1930 338 76,8181818181818 102 23,1818181818182440

Remelhe

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 480 82,4742268041237 102 17,5257731958763582

1911 534 83,0482115085537 109 16,9517884914463643

1920 499 79,3322734499205 130 20,6677265500795629

1930 503 74,9627421758569 168 25,0372578241431671

Rio Côvo Santa Eugénia

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 297 85,5907780979827 50 14,4092219020173347

1911 313 82,5857519788918 66 17,4142480211082379

1920 282 80,3418803418803 69 19,6581196581197351

1930 423 88,6792452830189 54 11,3207547169811477
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Rio Côvo Santa Eulália

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 371 85,6812933025404 62 14,3187066974596433

1911 429 91,8629550321199 38 8,13704496788009467

1920 381 86,1990950226244 61 13,8009049773756442

1930 374 81,1279826464208 87 18,8720173535792461

Roriz e Quiraz

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 828 82,1428571428571 180 17,85714285714291008

1911 817 79,4747081712062 211 20,52529182879381028

1920 734 71,8903036238981 287 28,10969637610191021

1930 774 70,3636363636364 326 29,63636363636361100

Sequeade

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 201 88,5462555066079 26 11,4537444933921227

1911 277 82,4404761904762 59 17,5595238095238336

1920 270 84,1121495327103 51 15,8878504672897321

1930 365 87,7403846153846 51 12,2596153846154416

Silva

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 276 81,6568047337278 62 18,3431952662722338

1911 317 74,5882352941176 108 25,4117647058824425

1920 342 80,0936768149883 85 19,9063231850117427

1930 353 66,6037735849057 177 33,3962264150943530
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Silveiros

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 438 82,9545454545455 90 17,0454545454545528

1911 478 84,7517730496454 86 15,2482269503546564

1920 484 89,4639556377079 57 10,5360443622921541

1930 450 66,8647845468053 223 33,1352154531947673

Tamel Santa Leocádia

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 204 89,8678414096916 23 10,1321585903084227

1911 211 89,7872340425532 24 10,2127659574468235

1920 249 85,2739726027397 43 14,7260273972603292

1930 243 86,4768683274021 38 13,5231316725979281

Tamel São Veríssimo

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 442 77,9541446208113 125 22,0458553791887567

1911 479 72,7963525835866 179 27,2036474164134658

1920 527 77,7286135693215 151 22,2713864306785678

1930 545 70,8712613784135 224 29,1287386215865769

Tamel São Pedro

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 232 77,3333333333333 68 22,6666666666667300

1911 254 78,8819875776398 68 21,1180124223602322

1920 284 83,7758112094395 55 16,2241887905605339

1930 291 80,3867403314917 71 19,6132596685083362
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Tregosa

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 287 81,5340909090909 65 18,4659090909091352

1911 281 74,7340425531915 95 25,2659574468085376

1920 295 71,256038647343 119 28,743961352657414

1930 367 82,4719101123596 78 17,5280898876404445

Ucha

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 572 80,5633802816901 138 19,4366197183099710

1911 565 75,1329787234043 187 24,8670212765957752

1920 630 77,3006134969325 185 22,6993865030675815

1930 617 72,4178403755869 235 27,5821596244131852

Várzea e Curjães

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 264 78,3382789317507 73 21,6617210682493337

1911 291 78,4366576819407 80 21,5633423180593371

1920 370 83,1460674157303 75 16,8539325842697445

1930 441 83,5227272727273 87 16,4772727272727528

Viatodos

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 666 73,7541528239203 237 26,2458471760797903

1911 764 76,7068273092369 232 23,2931726907631996

1920 746 72,007722007722 290 27,9922779922781036

1930 755 65,6521739130435 395 34,34782608695651150
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Vila Boa

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 244 78,4565916398714 67 21,5434083601286311

1911 242 72,4550898203593 92 27,5449101796407334

1920 245 74,0181268882175 86 25,9818731117825331

1930 300 67,5675675675676 144 32,4324324324324444

Vila Cova

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 1028 84,3314191960623 191 15,66858080393771219

1911 1006 77,2657450076805 296 22,73425499231951302

1920 919 72,6482213438735 346 27,35177865612651265

1930 995 71,685878962536 393 28,3141210374641388

Vila Frescainha São Pedro

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 292 82,2535211267606 63 17,7464788732394355

1911 347 82,6190476190476 73 17,3809523809524420

1920 337 82,3960880195599 72 17,6039119804401409

1930 360 81,8181818181818 80 18,1818181818182440

Vila Frescainha São MarXnho

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 419 81,0444874274662 98 18,9555125725338517

1911 434 78,9090909090909 116 21,0909090909091550

1920 436 76,2237762237762 136 23,7762237762238572

1930 535 71,0491367861886 218 28,9508632138114753
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Vila Seca

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 496 67,6671214188267 237 32,3328785811733733

1911 563 70,375 237 29,625 800

1920 496 58,2159624413146 356 41,7840375586854852

1930 578 64,5810055865922 317 35,4189944134078895

Vilar de Figos

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 306 68,9189189189189 138 31,0810810810811444

1911 349 73,6286919831224 125 26,3713080168776474

1920 362 75,7322175732218 116 24,2677824267782478

1930 379 68,1654676258993 177 31,8345323741007556

Vilar do Monte

Ano Analfabetos % Alfabe4zados % Total 

1900 172 74,1379310344828 60 25,8620689655172232

1911 219 79,3478260869565 57 20,6521739130435276

1920 199 73,7037037037037 71 26,2962962962963270

1930 227 80,7829181494662 54 19,2170818505338281
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