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Resumo 

O presente trabalho tem como objectivo principal evidenciar a 

interligação entre a sociedade e os poderes central e local na 

promoção do ensino em Portugal, nos finais do século XIX, 

servindo-nos, exemplificativamente, de um estudo de caso – a 

Escola Príncipe da Beira, situada em Gueifães, Maia. 

Para este efeito, procurámos organizar a exposição em torno de 

alguns assuntos centrais: 

- história local/história nacional; 

- sistema educacional; 

- emigração-retorno-filantropia. 

O trabalho está dividido em duas partes: 

- Na primeira apresenta-se o enquadramento teórico e 

metodológico, na qual se descrevem, após a introdução, as etapas 

da investigação, as metodologias e técnicas seguidas e se procede 

a uma breve reflexão sobre os dados que as fontes consultadas 

facultaram, assim como ao estado da arte e crítica das fontes. 

Realça-se a complementaridade entre a história local e a história 

nacional. 

- Na segunda parte faz-se uma referência às teorias explicativas 

do fenómeno migratório, assim como à rede nacional da 

instrução primária elementar. Contém a contextualização 

económico-social da escola em estudo, evidenciando o papel 

desempenhado pelos vários intervenientes na criação da primeira 

instituição de ensino primário elementar na freguesia de 

Gueifães.  
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Abstract 

The present work has the main objective to show the 

interconnection between society and central and local powers in 

the promotion of the teaching in Portugal, in the ends of the XIX 

century, when we are served, as an example, of a case study - the 

“Escola Príncipe da Beira”,  in Gueifães, Maia 

For this effect, we tried to organize the exhibition around some 

central subjects: 

- local history/national history; 

- educational system ; 

- emigration-return-philanthropy. 

The work is divided in two parts: 

- In the first one theory and methodology presents to himself the 

framing in which the stages of the investigation are described, the 

methodology and following techniques and one proceeds to a 

short reflection on the data that the consulted sources allowed,  as 

well as the state of art and criticism of sources. The complement 

between local and national histories is emphasized.  

- Besides a reference is made to the explicative theories of the 

migratory phenomenon and to the national net of the primary 

elementary education, the second part contains the social-

economical context of the school in study, showing up the paper 

fulfilled by the several intervenient people and institutions in the 

creation of the first school of primary elementary teaching in the 

parish of Gueifães. 
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1ª Parte - Enquadramento teórico e metodológico 
 

 

1.1. Introdução 

      

O presente trabalho tem, como objectivo principal, evidenciar a interligação entre os 

poderes central e local na promoção do ensino em Portugal, nos finais do século XIX, 

servindo-nos, exemplificativamente, de um estudo de caso – a Escola “Príncipe da 

Beira”, situada em Gueifães, Maia. 

     A tradição local narra uma história desta escola com três vértices: o poder local, o 

Estado “instructor” e o benemérito – um “brasileiro”, visconde de Gueifães. Ficam, 

desta forma, delimitados os contornos deste estudo, de forma a contextualizar um 

“sítio” no movimento geral da estruturação da escolarização da população portuguesa 

nas últimas décadas do século XIX.                                               

     Neste percurso torna-se essencial avaliar, ou sintetizar, as competências que 

decorriam das políticas centrais em relação ao ensino e, por outro lado, das que 

decorriam das responsabilidades dos concelhos. A rede de escolas construída, em que 

circunstâncias surgiram, as tutelas, financiamentos e funções são o universo 

contextualizante. Poder-se-ão evidenciar actores – alunos, professores e, eventualmente, 

como a bibliografia e o estado da arte parecem apontar, figuras de uma elite local que 

assumem papéis associados à emergência destas escolas.  

     A justificação para a concretização desta investigação é apoiada por várias razões. 

Uma profissional, porque os vários anos de experiência na docência, da 

profissionalização e da formação contínua tornaram evidente a necessidade de encarar 

novos desafios pedagógicos munida de instrumentos de análise e pesquisa mais 

rigorosos, que suprissem lacunas da formação inicial e da inércia própria do exercício 

de qualquer profissão. Vivificar a prática lectiva foi, portanto, a grande motivação. 

A componente da investigação exige-se cada vez mais como essencial ao perfil do 

desejado professor reflexivo. Este deve não só acompanhar a investigação que no 

domínio próprio de cada área se vai fazendo e divulgando, mas também produzir, 

seguindo o princípio de aprender fazendo1.  

                                                   
1
 SILVA, Francisco Ribeiro da, in Carlos Alberto Ferreira de Almeida in memoriam, vol. II, “História 

Local: Objectivos, Métodos e Fontes”, p. 387. 
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     Por outro lado, implicando a planificação do ano escolar a componente do projecto 

de escola, que procura partir da realidade em que o aluno se insere, alertando-o para a 

dimensão tempo e espaço, tornou-se, igualmente, evidente a necessidade em interpretar 

o património que existe em seu redor. O objecto em si, uma escola em decadência, 

pressupunha a oportunidade de uma interpretação das suas coordenadas. Com efeito, o 

edifício que albergou esta escola deixou, há muito, de funcionar como local de instrução 

e actualmente está desocupado. Encontra-se no início de um processo de remodelação. 

As novas instalações da junta de freguesia ficar-lhe-ão anexas, segundo o projecto 

visível na maqueta patente ao público no actual edifício da junta, e na escola funcionará 

um pequeno museu escolar, na perspectiva de se preservar a memória deste objecto e o 

seu contexto social e político, em terras de periferia do centro urbano do Porto e em 

tempos de descaracterização e desenraizamento acelerados. 

     Citamos Alberto Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de Gueifães: Na escola 

Príncipe da Beira as obras começaram esta semana. Durante estes anos tivemos várias 

negociações com a Câmara Municipal da Maia fazendo ver que é necessário ser 

recuperado aquele espaço, que diz muito à história da freguesia. Temos esperança que 

em meados de Outubro esteja concluído. O que está previsto é que seja um espaço 

multiusos, que dê para fazer exposições, colóquios, que sirva as populações. (…) O 

único espaço que nós temos, neste momento, é a cripta da igreja. A junta precisa de um 

espaço próprio, para que as pessoas possam expor os seus trabalhos, realizar as suas 

convenções e uma série de actos culturais”. (…) “Dar dignidade àquele edifício é, 

realmente, o que pretendemos2
. 

     Este propósito abre, desde logo, um espaço à ponderação sobre as formas de 

conservação dos bens considerados património, quer em museu, quer em espaço aberto, 

assim como à reflexão sobre o próprio conceito de património. 

     Entendendo-se por patrimonialização o processo pelo qual são reconhecidos valores 

a um objecto (representação de um mundo desaparecido), sendo a origem do objecto e 

os valores atestados pelas ciências históricas, três pressupostos constituem a base de 

trabalho para o presente estudo de caso, sendo consideradas tarefas fundamentais para a 

gestão dos recursos patrimoniais e dos bens culturais: 

- investigação: para determinação da dimensão histórica relativa do objecto, 

imprescindível à sua conservação; 

                                                   
2
 Jornal “Primeira Mão”, 21/03/2009 
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- conservação: com o objectivo da preservação da memória histórica a partir de 

intervenção adequada; 

-  difusão: do objecto-memória procedendo à sua interpretação. 

A maioria das coisas conservadas apresenta-se assim sob a forma aparentemente 

anódina de uma mnemotécnica, ao passo que esta função posta em primeiro plano não 

passa na realidade, quase sempre, de uma função de ecrã. Por detrás da aparência de 

um sentido unívoco, de uma vulgar memória do passado, esconde-se uma riqueza 

polissémica que ajuda a suportar esse passado. Daí o duplo estatuto habitual do 

objecto conservado de ser simultaneamente memória vulgar e memória activa 

(implicando o inconsciente), ao mesmo tempo documento (arquivo) e monumento 

(guardião). De ser assim um memorial, que permite simultaneamente o estabelecimento 

de uma memória e a construção de uma narrativa3
. 

     Estruturalmente, o edifício não encaixa nas funcionalidades de hoje, justificando o 

questionamento da sua serventia, identidade e certificação: a validade de uma memória, 

de um percurso vivencial (vida e morte). A questão que se coloca é, verdadeiramente, 

usar a escala local – o objecto – mas inseri-lo em processos globais, ou seja, averiguar 

em que medida se integra exclusivamente numa realidade local ou corresponde a um 

contexto nacional, aferindo da sua originalidade ou continuidade de modelos gerais. 

     Na tentativa de conformar a prática lectiva com a actividade académica, numa óptica 

de abertura à comunidade local4, nos últimos dois anos lectivos têm sido promovidos 

projectos pedagógicos com alunos da área curricular disciplinar “História e Geografia 

de Portugal” e área curricular não disciplinar “Formação Cívica”, da escola na qual 

exercemos a docência, e respectivos encarregados de educação, em parceria com a 

presidência da junta de freguesia onde se insere a escola, sob os títulos “Na Pista do 

Príncipe da Beira” e “Educar para a Cidadania - o Poder Local”, respectivamente.  

O projecto “Na Pista do Príncipe da Beira” inscreveu-se no objectivo geral do 

Projecto Educativo de Escola do ano lectivo de 2008/2009, da Escola E.B. 2/3 de 

Gueifães, - “Educar para a Cidadania”, considerando-se objectivo específico da 

                                                   
3
 GUILLAUME, Marc, A Política do Património, Porto: Campo das Letras, 2003, p. 73 

4
 Convém, antes de mais, esclarecer que a investigação surge no âmbito da frequência do mestrado em 

História e Património/Mediação Patrimonial, ministrado na Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, e este, em boa parte, consequência do preconizado no Estatuto da Carreira Docente do Ensino 

Básico e Secundário, no qual se privilegia a componente pedagógico-científica certificada em graus 

académicos e formação especializada interrelacionada com a experiência profissional (vide Decreto-Lei 

nº 15/2007 de 19 de Janeiro, referente ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário, e art.º 16º, Secção III, do Decreto-Lei nº 104/2008 de 24 de 

Junho). 
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actividade a “sensibilização para a história local no cruzamento com a história nacional 

e para o património construído”, objectivo constante nos projectos curriculares das 

turmas 8 e 10 do 6º ano de escolaridade da escola atrás referida.  

 Não surgiu, até ao momento, oportunidade de planificação de uma unidade lectiva 

específica. Contudo, este tema abre uma variada e interessante gama de possibilidades 

para exploração na disciplina de “Área de Projecto” e/ou trabalhos de 

interdisciplinaridade, para além de, obviamente, melhor capacitar a docente para a 

exploração pedagógica do tema C (“Do Portugal do século XVIII à consolidação da 

sociedade liberal”), 3º subtema, do 6º ano de escolaridade (“Portugal na segunda metade 

do século XIX”), no que respeita aos conteúdos “recenseamento, ensino e direitos 

humanos”.  

 

1.2. História Local / História Nacional (competências e tutelas, elites) 

 

Nos últimos anos, em Portugal, a discussão à volta da instauração da regionalização 

tem-se reanimado e, embora no último referendo a que o processo foi submetido este 

não tenha obtido aval por parte da maioria dos votantes, tudo parece indicar que o 

caminho para a descentralização é inevitável, admitindo-se, contudo, ser um percurso 

complexo com avanços e recuos. Prova disto mesmo é a transferência para a tutela das 

autarquias de grande parte do sector da educação, a nível concelhio. 

Cada vez mais a autonomia das periferias passa pela afirmação da sua 

individualidade e pela sua história, na procura da identidade desse espaço. Como 

sintetizou Ribeiro da Silva, a história local, (…) fazendo e refazendo a história da 

comunidade, desenvolve a consciência cívica da necessidade de integração e 

intervenção na vida da comunidade, sublinhando, igualmente, que (…) a história local 

deve despertar o amor inteligente à terra e ajudar a explicar o sentido profundo das 

coisas e das atitudes (…)5
. 

Torna-se, portanto, a história local indispensável para o entendimento da história 

nacional, já que permite a micro-análise da dinâmica dos agentes sociais no seu local de 

acção, observando o que a história política e económica deixou para trás, exercendo 

uma análise mais criteriosa e inserindo essa análise num contexto mais amplo. Sem ela, 

a história pouco mais seria do que uma compilação de legislação, tão profusa na época 

em estudo. Para reconstruirmos o desenrolar dos acontecimentos, precisamos de analisar 

                                                   
5
 SILVA, ob. cit., p. 386 
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como essa legislação foi interpretada pelos actores em acção, quais os constrangimentos 

a que foram sujeitos e que estratégias adoptaram para levar a bom termo os projectos 

por eles encetados. A História adquire autenticidade. Mas a história local não pode ser 

separada da análise sincrónica do País e este enquadramento torna o conhecimento 

histórico mais integrado e seguro.  

Nesta óptica, como se pode comprovar pela bibliografia lida e consultada e a 

procura de fontes mais adiante referenciadas, numa primeira fase fomos entrecruzando 

leitura de referência, da qual destacamos a obra, fundamental para esta temática, de 

Jorge Fernandes Alves, Os Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista6,
 
e a 

pesquisa de documentos originais que nos permitiram fazer a micro-análise da escola e 

do percurso de vida de um indivíduo especialmente a ela associado, já que foi o seu 

doador, análise essa contextualizada num tempo e espaço determinados. 

Simultaneamente, concorrendo para a face visível do projecto, as leituras tiveram 

como finalidade a obtenção de material que devolva, no plano simbólico, a função 

original do edifício em estudo, no pressuposto de que essa representação é algo de 

identitário para a população da localidade. 

     Atente-se, a este propósito, o que se preconiza na Constituição da República 

Portuguesa como direito e dever social: (…) promover a salvaguarda e a valorização 

do património cultural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural comum 

(…)7.  

     Tem todo o interesse conhecer algumas medidas dos governos liberais no âmbito do 

ensino e do fenómeno da emigração, em interligação com a modernização da sociedade 

portuguesa neste período e a sua evolução demográfica8.   

      (…) Em todos os graus de educação, e sobretudo no ensino da História, deveria 

incluir-se o estudo dos conjuntos históricos, com o objectivo de inculcar no espírito dos 

jovens a compreensão e o respeito pelas obras do passado e de mostrar o papel desse 

património na vida contemporânea (…)9
. 

     
  É nossa convicção que os sítios históricos podem tornar-se pontos de partida para 

discussão de assuntos contemporâneos, neste caso as migrações, num mundo em 

                                                   
6
 ALVES, Jorge Fernandes, Os Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, Porto: Faculdade 

de Letras da Universidade do Porto, 1993 
7
 Art.º 78.º, nº 2 - c), Constituição da República Portuguesa, “Direitos e Deveres Sociais” 

8
 Cf. “História e Geografia de Portugal/Ensino Básico-2ºciclo”, volume I - “Organização Curricular e 

Programa”; volume II – “Plano de Organização do Ensino-Aprendizagem”, Ministério da 

Educação/Reforma Educativa/DGEBS - Direcção Geral dos Ensinos Básico e Secundário, 1991 
9
 Cf. art.º 52.º, “Recomendações relativas à salvaguarda dos conjuntos históricos e a sua função na vida 

contemporânea”, UNESCO, Nairóbi, Novembro de 1976 



6 

trânsito como é o de hoje, em que massas imensas de gente se deslocam 

permanentemente através do nosso planeta.  

     O presente estudo procurou dar resposta à interrogação que se foi tornando 

imperativa, à medida que íamos avançando na leitura e análise dos documentos postos à 

nossa disposição, de se determinar se fora a influência do brasileiro Joaquim Carlos da 

Silva, o benemérito da construção da escola, que criara a necessidade do aparecimento 

da mesma, fruto das suas próprias convicções e valores, ou se a instrução primária na 

freguesia de Gueifães teria surgido no âmbito de um processo de congregação de 

diversos factores, sejam estes o empenho do governo central, a vontade do município ou 

a filantropia de particulares.  

     A história da educação no nosso País, no século XIX, confirma que a filantropia dos 

brasileiros deu um valioso contributo para a solução do problema da disseminação da 

instrução em Portugal, com relevância para o ensino primário elementar, frente a uma 

reforma da instrução que dava os primeiros passos e a insuportabilidade orçamental das 

câmaras com mais competências e receitas reduzidas.  

     Compreender até que ponto as administrações local e central, neste período, 

aproveitaram os recursos e vontades dos torna-viagens para a prossecução de obras da 

sua competência foi outra das interrogações que nortearam o rumo da investigação, 

além das seguintes:  

     - de que forma os emigrantes endinheirados reconverteram a falta de construção de 

escolas e outros equipamentos sociais por parte do Estado em estratégia de subida na 

escala social, através da atribuição de comendas e títulos nobiliárquicos e do 

reconhecimento público? 

     - qual o papel da Família Real na certificação desta política de troca e ascensão 

social? 

 

1.3. Riqueza de fontes / pobreza de informação – ausência de dados 

 

Os arquivos consultados deram acesso a uma variedade e quantidade de fontes, que se 

revelaram fornecedoras de informação razoavelmente relevante, mas, de qualquer 

modo, há a sublinhar as seguintes dificuldades quanto a: 

- aceder a arquivos, alguns porque se encontram encerrados, outros porque são 

muito longe do nosso local de trabalho diário, sendo que alguns destes não respondem 
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com celeridade quando solicitados sobre os seus inventários. O conhecimento de que a 

reforma administrativa descentralizadora de Rodrigues Sampaio, ao conjugar-se com a 

reforma da educação, transferiu responsabilidades dos dois domínios para as câmaras 

fez-nos, numa primeira fase, privilegiar as fontes municipais, que não vieram a ser 

consultadas por falta de acesso aos seus arquivos;  

- chegar a fontes biográficas sobre o comendador Joaquim Carlos da Silva, já que 

ele dividiu a sua vida entre Portugal e Brasil. 

- seguir o percurso de determinados fundos documentais pertencentes a órgãos que 

já foram extintos, como a Direcção-geral do Ensino Primário, e que se encontram 

dispersos por vários arquivos ou são dados como desaparecidos ou se encontram 

guardados para futuro tratamento arquivístico. 

Poderemos inferir que se observa uma certa ausência de dados quanto à vida 

quotidiana da freguesia durante a década de 90 do século XIX, uma vez que as actas das 

reuniões da junta de paróquia são intermitentes e, na maior parte das vezes, meramente 

formais, cumprindo os requisitos mínimos legais, impostos pelo Código Administrativo 

vigente, mas não deixando entrever o pulsar da vida da paróquia.  

Nomeadamente, esta documentação é omissa quanto a dados que nos esclareçam 

sobre a adesão das famílias da freguesia à instrução básica, se esta teria servido somente 

os filhos das famílias mais importantes ou toda a população infantil, independentemente 

da origem social. Terá, por exemplo, pesado nesta decisão uma lógica de mercado de 

trabalho, servindo os interesses de certos grupos sociais? A escola foi-se adaptando, 

naturalmente, às necessidades da população que servia, seguindo de perto o aparelho 

produtivo.  

Revelou-se mais interessante para este estudo a documentação reunida na Direcção-

Geral de Arquivos/Torre do Tombo, uma vez que permitiu reconstruir o percurso que 

levou à construção da escola e implantação da cadeira de ensino primário elementar na 

freguesia de Gueifães, assim como o envolvimento do Rei no processo de nobilitação 

do benemérito Joaquim Carlos da Silva. 

 

1.4. Metodologias e técnicas  

 

As questões metodológicas assumem uma importância redobrada quando a realidade 

não apresenta uma configuração claramente definida, se reveste mesmo de um certo 
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carácter amorfo, e o cientista não se limita a constatar factos, mas busca a sua 

compreensão através do sentido que eles veiculam. Procurar a significação é, de certo 

modo, perscrutar os motivos ou as razões que estão na origem das condutas. 

O papel do cientista não é o de mero registador de factos (…). Ao mesmo tempo que 

se torna sensível aos campos sociais carregados de sentido, torna-se construtivista, ao 

impor alguma ordem à sua existência aparentemente caótica10. 

A metodologia da investigação teve por base as seguintes preocupações: 

– evidenciar a pertinência do estudo monográfico desta escola para a análise da 

emigração e instrução no concelho da Maia, salientando a influência do poder dos 

emigrantes nessa história local; 

– demonstrar o aparecimento de uma nova elite local, na procura de nobilitação 

através da filantropia, fenómeno incentivado pelo Estado a braços com uma crise 

financeira recorrente; 

– salientar a dignificação do local em resultado da construção da escola e seu 

impacto urbanístico na transformação da paisagem; 

– contextualizar o estudo de caso na História da Educação, especificamente na 

criação e desenvolvimento da rede de instrução primária elementar, tarefa considerada 

da maior importância pelos governos liberais no sentido de reduzir o atraso que nos 

separava dos países do mundo ocidental em que nos inseríamos geograficamente; 

– realçar como o longo processo de criação da escola e as diligências empreendidas 

por todos os agentes ligados ao sector instrucional do País, incluindo o próprio 

benemérito e instâncias do poder local, foram fruto de uma forte convicção quanto às 

virtualidades da educação como emancipação dos povos, assim como serviram 

objectivos políticos de implantação local;  

– potenciar a articulação entre a escola e o meio, utilizando os objectos patrimoniais 

disponíveis para fins pedagógicos, utilizando como estratégia a empatia histórica por 

parte dos discentes. 

Procurando dar resposta a estas preocupações e baseando-me em Alves11, a 

metodologia seguida privilegiou o cruzamento entre o tratamento de fontes de natureza 

qualitativa, procurando enquadrar os comportamentos individuais nos contextos sociais, 

e o tratamento quantitativo dos dados susceptíveis de tratamento estatístico, como o são 

                                                   
10

 FERNANDES, António Teixeira, Alguns Desafios Teórico-Metodológicos, in Flup/Biblioteca 

Digital/Publicações/Monografias/Metodologias Qualitativas para as Ciências Sociais (editado por 

António Esteves e José Azevedo – Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Abril, 1998), p. 13 
11

 Cf.  ALVES, Jorge Fernandes, ob.cit., capítulo 1,  pp. 32 a 38 
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os orçamentos anuais da junta de paróquia, procurando salientar as informações 

referentes aos gastos com a educação e a sua percentagem em relação à despesa total e 

as fontes de receita deste órgão administrativo. 

Poderemos desta forma entender que o percurso investigativo utilizou a metodologia 

da micro, meso e macro-análise, incidindo sobre documentos de elementos da cultura 

material como fontes de informação sobre a realidade social e, ainda, dos testemunhos 

orais acerca dos acontecimentos (…) vividos12, colocando ao investigador vários 

problemas de interpretação. 

     O presente estudo recorreu, naturalmente, à micro-análise, ao referenciar a história 

do impacto do percurso individual do emigrante em estudo no contexto sócio-

económico local. 

     A inclusão das micro-análises no percurso metodológico seguido no presente 

trabalho vem colmatar falhas de entendimento das escolhas feitas pela pessoa que 

decide emigrar, numa abordagem que cada vez mais se justifica ser pluridisciplinar, 

ancorando-se na psicologia, sociologia e antropologia13. 

     De realçar, também, os estudos no tocante à família na migração. A micro-história é, 

igualmente, fundamental para se compreender as várias modalidades de inserção social 

no retorno. 

Sintetizarei da seguinte forma a dinâmica da investigação, tendo por base o modelo 

de De Bruyne et al14: 

a) construção do objecto científico e delimitação da problemática da investigação 

(pólo epistemológico); 

b) organização de hipóteses (pólo teórico); 

c) leituras várias, umas de carácter geral, outras como guias de pesquisa (pólo 

teórico); 

d) análise documental – o corpus é constituído, fundamentalmente, por três livros de 

actas da Junta de Paróquia de Gueifães  e  documentação recolhida  na Torre do Tombo 

referente ao processo de construção da escola (pólo técnico);  

                                                   
12

 ESTEVES, António Joaquim, Metodologias Qualitativas – Análise Documental e Histórias de Vida, in 

Flup/Biblioteca Digital/Publicações/Monografias/Metodologias Qualitativas para as Ciências Sociais 

(editado por António Esteves e José Azevedo – Instituto de Sociologia/Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, Abril, 1998), p. 83 
13

 Cf. TCHAYANOV, A. V., Teoria dos sistemas económicos não capitalistas (1924), (com apresentação 

de M. Villaverde Cabral), Análise Social, nº 46, 1976, pp. 477-502, citado por ALVES, Jorge Fernandes, 

ob. cit., p. 20. 
14

 De Bruyne et al., 1975, p. 36, citado por LESSARD-HÉBERT, Michelle; GOYETTE, Gabriel; 

BOUTIN, Gérald – Investigação Qualitativa: Fundamentos e Práticas, Lisboa: Instituto Piaget, s/d, p. 16 



10 

e) recurso a fontes orais – entrevistas a descendentes dos “actores”, recolha de 

depoimentos de antigos alunos e professoras, algumas delas envolvidas na 

implementação das Comemorações do Centenário da Inauguração da Escola, e elenco 

da Junta de Freguesia (pólo técnico); 

f) levantamento da toponímia (pólo técnico); 

g) reportagem fotográfica de elementos arquitecturais e escultóricos (pólo técnico); 

h) redacção do relatório de investigação, compreendendo a organização e 

apresentação dos resultados (pólo morfológico). 

Complementos: 

1) Participação no II Seminário Internacional “Do Porto: Paisagens, Territórios, 

Patrimónios”; 

2) Participação no “VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação/Cultura 

Escolar, Migrações e Cidadania”; 

3) Visita ao Museu da Emigração em Fafe e conversa com o seu director; 

4) Visita ao Museu da Escola Oliveira Lopes em Válega, onde foi possível tomar 

contacto com fontes manuscritas similares às que estão em falta; 

5) Participação  no workshop "O Mundo Atlântico. Um Espaço de Intercâmbios", na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 

1.5. Etapas da investigação 

 

Antes de tudo o mais, houve lugar a uma reflexão sobre a pertinência de um estudo 

monográfico. Só depois de tomada esta opção, alicerçada na convergência de interesses 

manifestada pelo responsável da freguesia onde está localizada a escola, se partiu para o 

trabalho de campo, com uma primeira exploração a nível desse micro-espaço, territorial 

e administrativo, no respeitante a documentação, testemunhos pessoais, avaliação do 

grau de aceitação do projecto e do tempo disponível, tentando estabelecer, desde logo, 

um possível cronograma, conciliando actividades académicas, profissionais e familiares, 

contando que houvera uma inflexão na opção de trabalho final de mestrado, o que 

encurtou o tempo disponível, para além de outros eventuais contratempos.  

Neste sentido, a linha conceptual que irá ser o fio condutor do presente trabalho 

estabeleceu-se da seguinte forma: exploração pedagógica das unidades didácticas 

referentes à emigração e instrução no século XIX, partindo de um estudo de caso local. 

https://mail.letras.up.pt/exchange/mhp07113/Caixa%20de%20entrada/RE:%20%5Bed-flup%5Dworkshop%20%22O%20mundo%20atl%C3%A2ntico.%20Um%20espa%C3%A7o%20de%20interc%C3%A2mbios%22.EML?Cmd=open
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Por um lado, abrir um espaço à reflexão sobre o fenómeno das migrações e suas 

direcções entrelaçantes e sobre a importância dada à instrução pela monarquia liberal; 

por outro, a compreensão da valorização do espaço, enquanto tal e como dignificação 

humana. 

A reflexão passa, essencialmente, pelas noções de museu e memória15. Como se 

processa aqui a realização das representações? Compreender as características de um 

objecto exige um modelo teórico para se reflectir sobre o que se vê ou se apercebe. Qual 

a natureza do objecto? Qual a sua escala? Qual a sua história? Qual o seu uso e para 

quem? Quem reconhece o valor do que se pode tornar património?  

Um dos objectivos principais foi juntar materiais com os quais fique mais claro o 

sentido dos actores e com os quais se possa montar uma exposição aquando da abertura 

do edifício da antiga escola como espaço polivalente para uso da freguesia e dos seus 

habitantes, projecto que está a ser concertado com os responsáveis da mesma. 

Falando do percurso do trabalho, como muitas vezes acontece na vida, 

“tropeçámos” quase por acaso (?) no objecto exposto neste estudo: na sequência de um 

trabalho de história local proposto aos nossos alunos de “História e Geografia de 

Portugal”, a “Escola Príncipe da Beira” e o nome do benemérito que a construiu – 

Joaquim Carlos da Silva – começaram a fazer parte do nosso quotidiano, até porque um 

dos alunos envolvido no projecto é seu descendente, o que aumentou o nível de 

envolvimento e motivação no projecto, aluno que começou por trazer, para a aula, 

material «religiosamente» guardado pela família. O projecto de dissertação começou a 

tomar forma: como a docente trabalha na freguesia de Gueifães, encetaram-se contactos 

com responsáveis políticos e culturais da mesma que foram aceitando a necessidade do 

estudo desta escola para a história da freguesia de Gueifães-Maia e a sua 

contextualização no movimento do ”brasileiro torna-viagem”, no Portugal de 

Oitocentos. 

Procedeu-se a leituras de contextualização conforme os seguintes objectivos: 

a) administração; b) economia; c) educação; d) emigração; e) história local; f) 

metodologia; g) património e h) política. 

Seguiu-se a fase de recolha de informação para o estudo do processo da criação da 

escola. Obtivemos dados em documentos existentes na Direcção-Geral de 

Arquivos/Ministério da Cultura, Arquivo Distrital do Porto, Arquivo Histórico do 

                                                   
15

 Cf. GUILLAUME, Marc, A Política do Património, Porto: Campo das Letras, 2003; CHOAY, 

Françoise. A Alegoria do Património, Lisboa: Edições 70, 2000; JORGE, Vítor Oliveira (coord.), 

Conservar para quê?, Porto-Coimbra: DCTP/CEAUCP, 2005 
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Ministério da Educação, arquivos das escolas E.B. 2/3 de Gueifães e E.B. 2/3 da Maia e 

Junta de Freguesia de Gueifães-Maia. Essa documentação abrange, essencialmente, o 

período de 1880 a 1900, pois esta é a baliza temporal do presente estudo. 

A documentação teve as seguintes virtualidades: 

- Evidenciar as etapas da emergência do ensino primário elementar na freguesia de 

Gueifães; 

- Reconstruir o primeiro espaço físico da escola. Como não foi possível conseguir a 

planta original do edifício, o auto de vistoria tornou-se de grande importância para se 

proceder à reconstituição da planta original, correspondente às necessidades da época 

em que foi construído, comparando com plantas ulteriores, já que aquele sofreu 

variadíssimas transformações ao longo dos anos, adaptando-se ao número crescente da 

população estudantil e às modas e filosofia educativas, nomeadamente da 1ª República e 

Estado Novo, podendo, igualmente, comprovar-se se o seu primeiro projecto estava 

conforme os preceitos exigidos pelo Estado a edifícios destinados à função educativa; 

- Identificar a pirâmide do aparelho do Estado (órgãos dos poderes local e central) 

relacionados com o sector da instrução, vislumbrando a esfera das suas competências; 

- Informar sobre o número de crianças em idade escolar, dos sexos masculino e 

feminino, residentes na freguesia; 

- Determinar o que o Estado permitia aos particulares doarem (construção de 

edifícios e seu recheio, mas não o terreno); 

- Revelar dados biográficos e fonte de rendimentos de Joaquim Carlos da Silva.  

Contudo, a mesma documentação apresenta lacunas que não nos permitem 

responder às seguintes interrogações: 

- Fala-se, nas actas das reuniões da junta de paróquia, de recenseamentos anuais das 

crianças em idade escolar, os quais não chegaram até nós (só numa acta é referida a 

população em idade escolar - 12/12/188316).  

- Faltam cópias dos documentos que a junta fez seguir para várias instituições, 

percurso este que as actas descrevem. Não temos, consequentemente, acesso a dados 

necessários para a elucidação de aspectos menos claros no decurso desta investigação. 

- Falta saber o que terá acontecido nos anos de 1897 a 1902 na vida administrativa 

da paróquia de Gueifães, pois não existe qualquer registo de actas de sessões relativas a 

este período.  

                                                   
16

 Livro de Actas 1880, folhas 34verso, 35 e 35verso 
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O Livro de Actas 1892-1902, na folha 31verso, refere a acta da sessão de 1 de 

Agosto de 1897 e na folha seguinte, a 32, com data de 11 de Maio de 1902, aparece o 

seguinte texto: 

Este livro destinado a lavrarem as actas da Junta de Parochia  de Gueifães fica sem 

effeito ate ao seu termo do encerramento para o fim a que era destinado em virtude da 

auctorização superior (está assinada pelo presidente da junta).  

- Curioso é também verificar que no período que ronda a inauguração da escola, as 

actas da junta são omissas em pormenores de todo o tipo da vida colectiva, nem sequer 

se referindo a acto tão relevante para a vida dos paroquianos como a inauguração da 

primeira escola oficial de instrução primária elementar. 

- Em acta da sessão da junta de paróquia de 12/12/188317 é referido que o terreno foi 

obtido por donativos, sem especificar quem foram concretamente os autores
 
desse acto 

benemérito, o qual se inscreve no apelo que a legislação central lançava à filantropia e 

ao concurso dos particulares;   

- Por outro lado, em diversas actas de sessões da junta de paróquia são referidas 

despesas com educação. Atente-se, exemplificativamente, no seguinte excerto, aquando 

da discussão do orçamento geral da receita e despesa para o ano de 1884, na acta de 

01/06/188418, linhas 33 a 38: (…) Para despeza com a instrucção propunha dous mil 

reis para expediente; recenseamento das crianças, tres mil e quinhentos reis; quatro 

bancos para a escola, doze mil reis, perfazendo a despeza com a instrução a quantia de 

dezesete mil e quinhentos reis (…) Nas linhas 42 a 46 da mesma acta escreve-se: que 

para satisfazer a despeza com a instrucção existia um saldo de sete mil quatrocentos 

quarenta e quatro reis, e propunha tres por cento da contribuição parochial que perfaz 

a quantia de doze mil reis (…). 

Colocamos a hipótese de já haver qualquer tipo de escola na freguesia, talvez 

particular, ou uma aula a funcionar em casa de mestra ou nas instalações das reuniões 

do colectivo da junta, como a leitura de algumas actas de sessões parece indiciar. Foi 

solicitada a consulta do “Inquérito às Escolas do País”, de 1875, existente na Direcção-

Geral de Arquivos, mas de momento não está disponível, considerando o seu mau 

estado de conservação. A acrescentar a esta impossibilidade foi-nos fornecida 

informação, nesses serviços, de que não há referência a escola alguma nessa freguesia.  

                                                   
17

 Idem 
18

 Livro de Actas 1880, folhas 42verso e 43 



14 

- Há outro ângulo da pesquisa que até ao momento se encontra ainda sem resposta, 

que consiste em determinar quem foram os seus primeiros alunos e qual a sua filiação 

sócio-económica; em última análise, determinar a quem se destinava o ensino público e 

popular nesta freguesia e que tanto empenho exigiu de autoridades públicas e 

particulares. 

Estão dados como desaparecidos, pelos responsáveis do Arquivo Histórico do 

Ministério da Educação, DREN, Arquivo Municipal da Maia, Direcções da Escola 

E.B.1/JI de Gueifães, E.B. 2/3 de Gueifães e E.B. 2/3 da Maia e Direcção Regional de 

Educação do Norte, os livros de registo geral de matrícula, os livros de registo de 

frequência diária e notas mensais de aplicação e comportamento dos alunos referentes 

aos anos em estudo.  

A exemplo do que se pode observar no Museu Escolar de Válega, este tipo de 

material, para além da idade dos discentes e outros aspectos particulares, fornece 

informações sobre a filiação dos mesmos, indicando a profissão do pai, relevante para a 

determinação da origem socio-económica dos alunos. 

Por sua vez, os mapas de professores das escolas do Concelho da Maia e seus 

ordenados, existentes no Arquivo Distrital do Porto, não são diferenciados por escola, 

estando somente referidos os montantes totais. 

 

 1.6. O estado da arte e crítica das fontes 

 

Assumindo-se a historiografia como uma forma de analisar os mecanismos que 

envolvem a produção do discurso dos historiadores, contextualizando-os no tempo e no 

espaço, ao referirmos a única obra escrita sobre a escola em estudo, Resumo Descriptivo 

das Solemnes Inaugurações da Eschola Príncipe da Beira em Gueifães no Concelho da 

Maia, teremos de ter presente que ela constitui uma compilação de discursos proferidos 

nas inaugurações e vistorias às obras da escola e notícias na imprensa da época, muito 

elogiosos do acto benemérito de Joaquim Carlos da Silva e da presença da Família Real 

na efeméride. É produzida uma narrativa romântica que configura um evidente elogio 

inerente à filantropia. Pouco se fica a saber das condições em que o acto se insere e das 

motivações que a tal conduziram. É um clímax de um acto voluntário isolado, sem 

contextualização no tempo e no espaço. Acresce explicitar que o livro aparece editado 
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em 1951 a expensas de um sobrinho do benemérito, com a intenção clara de vivificar a 

memória do seu familiar e autenticar a sua posição na elite local. 

Actualmente, numa crítica à Nova História Cultural e a uma história fruto de 

discursos e subjectividade, são colocadas, novamente, questões de tratamento da 

documentação e de procura de objectividade, revisitando a escola metódica, do final de 

Oitocentos, mas com toda uma outra perspectiva, refinada pela teoria da história e 

produção científica de várias gerações da chamada Escola dos Annales, desde 1929 até à 

actualidade. 

Centrando-nos no caso português, citemos Gameiro19:  

(…) Há mais de duas décadas, quando os historiadores portugueses reintroduziram 

as questões educativas como parte relevante das suas agendas de investigação, 

começaram por se concentrar no debate e nas políticas, nos aspectos institucionais, 

didácticos, pedagógicos, curriculares, do funcionamento das escolas. Foi dado 

particular relevo aos aspectos políticos e ideológicos subjacentes às vicissitudes que 

marcaram o liberalismo português e às suas implicações nos subsistemas educativos. 

(…) Esta tendência para tratar as questões educacionais nas perspectivas citadas 

determinou a evolução historiográfica, na medida em que a grande expressão que se 

reconhece a estes estudos limitou a abordagem sistemática das questões de natureza 

sociológica ligadas à instrução pública. 

O mesmo autor chama a atenção de que falta investir no conhecimento dos 

mecanismos sociais ligados à aquisição de capital escolar e a sua importância nos 

processos de mobilidade social. Tem havido outras prioridades, como a história das 

elites. 

As condições e os mecanismos que envolvem a produção do trabalho constituem, 

também, outra grande preocupação, assim como a incipiência de meios técnicos 

colocados ao dispor dos analistas. É o caso dos resultados dos censos e recenseamentos 

do final do século XIX. A crítica das fontes assume, consequentemente, um papel 

preponderante na produção científica. 

Os documentos do século XIX são reavaliados, é certo, mas há obras 

imprescindíveis para o estudo da educação neste período, das quais destacamos: 

                                                   
19

 GAMEIRO, Fernando Luís, As Políticas Educativas nos Debates Parlamentares. O Caso do Ensino 

Secundário Liceal. Anál. Social. [online]. out. 2004, no.172 [citado 09 Agosto 2009], p.689-694. 

Disponível na World Wide Web < 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-

25732004000400013&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0003-2573. 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-25732004000400013&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0003-25732004000400013&lng=pt&nrm=iso
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      De Padre Joaquim Antunes Azevedo, Manuscrito de Memórias Locais – 

Reconhecimento Individual e Familiar das Terras da Maia (2ª metade do século XIX),  

quatro cadernos, sem hipótese de consulta, mas recorrentemente citada por Jorge Alves 

em Os Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, os livros A Instrução 

Nacional e História da Instrução Popular em Portugal: desde a fundação da 

Monarquia até aos nossos dias de D. António da Costa, que teve responsabilidades no 

ministério tutelar da educação em Portugal, no século XIX, que analisa o estado da 

educação e propõe reformas inovadoras, assim como a vasta produção de Rodrigues de 

Freitas, primeiro deputado republicano pelo Porto e que desenvolveu uma grande acção 

em prol do ensino. De referir, igualmente, a obra de Simões Dias, de 1897, com o título 

A Escola Primária em Portugal. Os escritos de Alves dos Santos, de 1908, 

nomeadamente O Ensino Primário em Portugal, Notas sobre Portugal, revelam-se 

muito críticos quanto ao estado da educação no final da Monarquia. 

     De facto, muita produção de cariz republicano veio a lume no período em análise, 

quer em livros, quer na imprensa geral ou imprensa pedagógica especializada20, e há, 

portanto, que fazer entrar também em linha de conta a filiação ideológica do redactor ao 

procedermos às nossas análises. Já em plena república, após o recenseamento de 1911, 

nos comentários aos resultados constantes nos quadros referentes à percentagem do 

analfabetismo rectificado21
, está bem patente a forma sectária com que se comenta a 

evolução dessa taxa ao longo das últimas três décadas do regime monárquico. A 

historiografia é uma forma de se estudar a história das ideias, demonstrando as pressões 

ideológicas, políticas e institucionais que o historiador sofre, os seus erros e 

preconceitos. Contudo, é bom lembrar, que estes escritos terão sempre a virtualidade de 

fornecer dados e informações relevantes para o estudo deste sector da vida colectiva. 

      Do mesmo modo, mas com um sentido político contrário, teremos de ser igualmente 

cuidadosos ao filtrar a informação veiculada pelo chefe da Repartição de Estatística 

Geral, na interpretação dos resultados do recenseamento de 1890, já que tende a 

espelhar o discurso oficial do aparelho de Estado.  

     Atente-se na seguinte frase, como exemplo: (…) de algum modo se tem procurado 

reparar o atrazo relativo a outros paízes, por uma maior extensão da instrucção 

                                                   
20

 Cf.  NÓVOA, António (dir.), A imprensa de educação e ensino: repertório analítico (séculos XIX-XX ), 

1993 
21

 http://ine/biblioteca digital/população e condições sociais/educação/ analfabetismo em Portugal 
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elementar (…), considerando o alcance de varias providencias tomadas nos últimos 

tempos (…)22
. 

Coloca-se, de forma insistente, a questão da produção de monografias com base em 

estudos de caso versus trabalhos de síntese. Como afirma Magalhães23, (…) a história 

das instituições educativas, muito embora se desenvolva sob uma lógica de estudo 

monográfico, não pode deixar de estruturar-se (…) em torno de uma problemática que 

corresponde a esta complexa matriz relacional das instituições educativas, enquanto 

estruturas abertas ao exterior e enquanto estruturas, organismos e locus humanos com 

relações de poder e de comunicação no plano interno. 

 Outra vertente da mais recente historiografia portuguesa é a História da Educação 

aparecer ligada ao mesmo campo de investigação da comunidade académica brasileira, 

evidência observável em trabalhos de projectos científicos comuns, em seminários de 

apresentação de trabalhos nos dois lados do Atlântico e no permanente diálogo entre as 

comunidades académicas dos dois países.  

É uma história, que foi comum durante um longo período de tempo, que se 

reescreve. Como exemplo, seguem três títulos: História da Escola em Portugal e no 

Brasil. Circulação e apropriação de modelos culturais, de J. Pintassilgo et al., A 

migração de pessoas Portugal-Brasil-Portugal (1840-1930) e o trânsito de modelos 

educacionais. As escolas doadas, de Margarida Felgueiras e Ana Paula Faria, e Escolas 

Conde de Ferreira – Marco Histórico da Instrução Pública em Portugal, de Odete 

Graça e Margarida Louro Felgueiras. 

      Outro campo de investigação da mais recente historiografia luso-brasileira da 

História da Educação é a diferenciação entre processo de alfabetização e processo de 

escolarização. Citamos Justino Pereira de Magalhães24: (…) de uma forma genérica, 

pode dizer-se que o projecto escolar assenta fundamentalmente em três grandes pilares, 

tomando muito embora como grande argumento pedagógico e base estratégica a 

instrução e com ela um tempo, um local, uma acção (Nóvoa, 1988 a): um processo 

religioso (formar um crente), um processo estatizante (formar um súbdito; formar um 

cidadão) e um processo socializante (formar um ser civilizado); em suma, um projecto 

pedagógico tridimensional. 

Atente-se, portanto, cuidadosamente, na obra e dinâmicas de António Candeias, 

António Manuel Hespanha, António Nóvoa António Sousa Fernandes, Áurea Adão, 

                                                   
22

 Censo da População do Reino de Portugal no 1º de Dezembro de 1890,  vol. I, p. XCVIII 
23 MAGALHÃES citado por Barroso in Pintassilgo et al., 1ª ed., Porto: Asa, 2007, p.158 
24

 http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/705/12/capituloIII-%204..pdf, p.159 
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Fátima Bonifácio, Filomena Beja, Joaquim Ferreira Gomes, Joaquim Pintassilgo, Jorge 

Fernandes Alves, Justino Pereira de Magalhães, Luís Alberto Alves, Madeira Bárbara, 

Manuel Breda Simões, Manuel Villaverde Cabral, Margarida Louro Felgueiras, Miriam 

Halpern Pereira, Reis Torgal, Rogério Fernandes, Rómulo de Carvalho, Rui Grácio, Rui 

Ramos, entre muitos outros. 



19 

2ª Parte 

 

2.1. Rede nacional do ensino primário elementar no século XIX 

 

2.1.1. A instalação de uma rede nacional do ensino primário elementar 

 

Comecemos por referir a evolução na denominação da rede nacional deste subsistema. 

Em 1772, chamava-se “Estudos Menores”, em 1880, “Ensino das Primeiras Letras”, em 

1844, “Ensino Primário do Primeiro Grau”, e em 1870, “Ensino Primário Elementar”, 25 

espelhando as adaptações às necessidades da sociedade portuguesa. 

     O espaço do Reino, atravessando momentos cronológicos distintos, foi-se enchendo 

de escolas primárias por iniciativa do Estado, por legados do testamento do Conde de 

Ferreira e de muitos outros filantropos, cabendo, igualmente, às ordens terceiras e às 

outras instituições de assistência tomarem a seu cargo alguma parte significativa da 

tarefa da instrução. Já o Partido Republicano deu, também, o seu contributo ao instituir 

aulas de ensino primário nos centros de convívio e de acção cultural espalhados pelo 

País. É interessante verificar como toda a sociedade se mobilizou, aproveitando para 

exercer a influência dos seus valores junto de alunos e famílias, um percurso que situava 

a instrução como factor de sociabilidade e, bem entendido, de controlo laical e estatal. 

Comecemos por ver como estava estruturada a rede de instrução primária, a nível 

nacional, na década de 70 do século XIX e para esse efeito socorremo-nos do “Mappa 

demonstrativo das escolas primarias officiaes e seu movimento no ano lectivo de 1872-

1873”(ver Quadro1), para termos uma perspectiva do panorama nacional nos anos 

precedentes aos do início do processo de implementação da escola em análise. 

O quadro 1 indica que no final do ano lectivo de 1872-73, no total dos distritos do 

Continente e Ilhas Adjacentes, havia 1 944 escolas do sexo masculino e 395 do sexo 

feminino, tendo sido criadas, ao longo de 1873, 22 para rapazes e 52 para raparigas, 

sendo, portanto,  mais acentuada a criação de escolas para o sexo feminino. Por outro 

lado, o mapa elucida-nos sobre a responsabilidade de quem ensinava: professoras e 

mestras. Verifica-se que há aulas mistas, compostas por alunos dos dois sexos. Os 

alunos matriculados variam em idades desde os menores de dez anos até adultos, num 

total de 96 800, para o sexo masculino, e 27 846, para o sexo feminino.  

                                                   
25

 Idem, p.161 
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Quadro 1- Mapa das escolas primárias oficiais e seu movimento no ano lectivo de 1872-1873 

Fonte.: http:///ine/bibliotecadigital/tema:”estatisticasgerais”/subtema:”estatisticasgerais”,instruçãopublica/periodo: 

1875/volume:anuarioestatisticodeportugal” 
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     Mas este número, referente à matrícula, baixa para 56 059 e 18 402, respectivamente, 

de frequência regular, e quanto a alunos com sucesso no fim do ano lectivo os números 

reduzem-se muitíssimo: sexo masculino 7 496, sexo feminino 1 311. A taxa de 

reprovação apresenta-se demasiado elevada: no caso masculino, só 7,7%, e, no 

feminino, 4,7% obtiveram aprovação no final do ano lectivo. 

     O mapa do quadro 1 refere, ainda, o número de alunos, de ambos os sexos, 

aprovados em exames finais nas próprias escolas e em exame de admissão em algum 

liceu, sendo este, sem surpresa, um número muito inferior àquele (44,3%).  

     Teremos de ter cuidado ao analisarmos o quadro, uma vez que se verifica que a 

matrícula fornece um determinado número, mas ao vermos o resultado do final do ano a 

situação altera-se consideravelmente, sendo substancialmente menor. Parece tratar-se de 

matrículas compulsivas se se admitir que os pais querem fugir à multa por falta de 

inscrição26, mas à qual se seguia, frequentemente, o abandono escolar.  

     As razões para este percurso podem colocar-se em hipóteses, em parte não 

quantificadas, de desvios para o trabalho das crianças e jovens como recurso familiar, 

para além da real carência económica de grande parte dos agregados familiares para 

custear os estudos dos filhos27. Não esquecer ainda a sangria que a emigração foi 

provocando, igualmente, ao longo do século, em que, muitas vezes, os filhos eram 

chamados a acompanhar os pais, em particular nos finais do século XIX e na primeira 

década de XX, período que nos ocupa, como o gráfico 1 documenta: 

                                                   
26

 Cf. http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2241.pdf, ALVES, Jorge Fernandes, Analfabetismo e 

Emigração – O caso do distrito do Porto no século XIX, Revista da Faculdade de Letras, p. 280, onde se 

pode ler que Costa Cabral, em 20/09/1844, instituiu a obrigatoriedade da frequência escolar entre os 7 e 

15 anos que habitassem no raio de um quarto de légua da escola, estabelecendo sucessivos avisos, 

intimações, repreensões e multas de 500 a 1$000 réis. A lei de 2/05/1878 renovou a obrigatoriedade de 

frequência dos 6 aos 12 anos, com a ressalva das crianças que residissem a mais de 2 km de uma escola 

gratuita. 
27

 Convém explicitar que, no último quartel do século XIX, os manuais eram poucos, estavam nas 

escolas, não eram adquiridos pelos alunos que se limitavam a consultá-los durante as aulas. A comprovar 

esta situação temos a rubrica constante nos orçamentos da Junta de Paróquia de Gueifães referente a 

gastos com livros. No entanto, havia, naturalmente, outros gastos, com outro tipo de material (lousas, 

penas, papel). Para obviar a estes custos e prevenir contra o absentismo dos alunos das classes mais 

empobrecidas, criaram-se as caixas escolares. Porém, o absentismo tem sobretudo a ver com a 

necessidade da mão-de-obra, com o pouco significado da escolaridade, com a distância das escolas e, 

eventualmente, com   alguns custos associados a deslocações e a pagamento a professores particulares, no 

caso do ensino primário, comparticipando muitas vezes nas despesas do uso da casa do professor, no caso 

da ausência de escola. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2241.pdf
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     Poderá concluir-se que o Estado, instituições e estrutura sócio-económica não 

tiveram, ao longo do século XIX, capacidade para reter grande parte dos alunos em 

idade escolar nas instituições educativas. Ainda não era assumido, por grande parte da 

população, como atractivo e compensatório a sua permanência nas escolas, apostando 

na educação, com os gastos inerentes e o retardar de auferir um rendimento, como 

forma de valorização e preparação para uma vida profissional futura.  

Na maior parte das vezes, a aprendizagem fazia-se no local de trabalho e imperava 

uma lógica de economia familiar, frequentemente muito dura para alguns dos elementos 

do agregado, que tinham de contribuir para o sustento da casa desde muito cedo. Não 

esquecer que se vivia uma fase de grande crise financeira do Estado e dos recursos 

públicos, contemporânea do empobrecimento da economia e sociedade portuguesas, 

afectando sobretudo os estratos populares. Citando Bernardino Machado28, grande 

número das nossas escolas não estão nada em boas condições higiénicas e 

pedagógicas; mas ainda menos o estão as casas  da  maioria dos alunos. Neste quadro 

económico e social não espanta a fuga à escola e a leitura dos discursos parlamentares 

de então denunciam este estado de coisas29. 

O absentismo escolar devia-se, em boa medida, ao fraco poder dissuasor das 

medidas punitivas e à opção forçada dos absentistas pelo trabalho infantil. Contudo, a 

partir de 1881, surgiram algumas iniciativas para contrariar esse absentismo, entre as 

                                                   
28

 FARIA, José Joaquim Sottomaior, A Instrução Primária no Distrito de Braga 1878-1890, 1ª edição, 

Lisboa: Instituto de Inovação Educacional/Ministério da Educação, 1998, p. 173 
29

 Cf.  ADÃO, Áurea, As Políticas Educativas nos Debates Parlamentares. O Caso do Ensino Secundário 

Liceal, Porto, Afrontamento, col.”Parlamento”, 2002 

Gráfico 1 –  Emigração legal e estimativa de emigração clandestina, 1855-1988 

Fonte: VALÉRIO, Nuno (coord.), Estatísticas Históricas Portuguesas, p. 43 
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quais a instituição de comissões paroquiais de beneficência e ensino, caixas económicas 

escolares para ajudar a custear os livros e materiais, cursos dominicais e nocturnos para 

adultos, movimento associativo em prol da instrução popular, discussões sobre a 

rentabilidade pedagógica e financeira dos métodos de ensino, denúncia pela imprensa 

do número de analfabetos contidos nos censos da população desde 1878 e confronto 

com outros países30
. 

Interessante será reparar no desempenho em certos distritos, nomeadamente quanto 

à criação de escolas para ambos os sexos e aprovação em exames finais e de admissão 

ao liceu, também por sexos, registando-se somente três distritos (Lisboa, Portalegre e 

Horta) em que houve aprovação de meninas nesse exame de admissão.  

Atentemos, de seguida, no quadro 2, que nos traça uma panorâmica ao longo das 

décadas de sessenta, setenta e oitenta do século XIX, em Portugal: 

 

 

Quadro 2 – Número de escolas primárias e alunos em Portugal e França  (1864, 1878 e 1889) 

Fonte: CANDEIAS, António (dir.), Alfabetização e Escola em Portugal nos séculos XIX e XX – Os 

censos e as estatísticas, p. 104 

 

 

Desde logo, sobressai a distância entre Portugal e França, tomado aqui como um 

país favorável a possíveis comparações quanto a elementos centrais no processo 

                                                   
30

 Cf. GRÁCIO, Rui, “Ensino Primário e Analfabetismo”, in Dicionário de História de Portugal  (dir. 

Joel Serrão), Porto: Livraria Figueirinhas, 1981, pp. 392-397 
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educativo primário: o número de escolas e o número de alunos matriculados. Convém 

relembrar o que atrás se mencionou – que o número de matrículas é um dado muito 

pouco fiável para avaliar o grau de sucesso, pois é um dado de partida e não de chegada. 

Mesmo tendo em conta esta reserva, centremo-nos em Portugal, mais do que nos 

aspectos comparativos com o exterior, e tentemos destacar sinais de evolução.  

Este quadro 2 refere-se ao número absoluto de escolas públicas e particulares, o qual 

subiu, entre 1864 e 1889, de 2 774 para 5 339. Dá-nos, igualmente, o número absoluto 

de alunos matriculados, o qual aumentou, em igual período, de 99 256 para 237 791. No 

entanto, ao referenciarmos estes últimos números por 10 000 habitantes concluímos que 

sobe de 237 para 471, o que continua a resultar numa taxa baixíssima de adesão à 

frequência na instrução primária.  

Por dados colhidos no recenseamento de 190031 poderemos saber que, à data, o 

número de escolas primárias oficiais se cifrava em 4 495 (2 825 – masculinas, 1 345 – 

femininas e 325 – mistas) e o número de particulares era 1 579 (600 – masculinas e 979 

– femininas), no total 6 074. Quanto ao número de alunos, o século XIX acabava da 

seguinte forma: escolas oficiais com 179 640 (115 900 – sexo masculino e 63 740 – 

sexo feminino), tendo as particulares a frequência de 51 599 alunos (24 519 – sexo 

masculino e 27 080 – sexo feminino). Número total, em instituições oficiais e 

particulares, 231 239. O mesmo recenseamento indica o número de 610 151 para as 

crianças de 5 a 9 anos, das quais 558 568 são consideradas analfabetas. Só 51 583 

estariam a seguir a escola e este número distancia-se muito de 231 239 atrás referido. 

Estariam aqui também incluídos os jovens de mais de dez anos, assim como adultos? 

Não se especifica no censo. Mais uma vez há que ter cuidado com o conteúdo a dar à 

palavra “frequência” e a quem ela se aplica. 

     Outro dado relevante, no âmbito do presente estudo, é o facto dos edifícios dos 

legados tentarem cumprir os requisitos da reforma de Rodrigues Sampaio e legislação 

subsequente, observando igualmente as linhas orientadoras para a construção e 

condições higieno-sanitárias das novas instalações escolares, nomeadamente as 

constantes da portaria de 20 de Julho de 1866, publicada no “Diário de Lisboa”, 

proveniente do Ministério do Reino. De facto, a partir dos anos sessenta do século XIX, 

                                                   
31

 Cf. CARVALHO, Rómulo, História do Ensino em Portugal desde a Fundação da Nacionalidade até 

ao fim do Regime de Salazar-Caetano, 2.ª ed., Lisboa: Serviço de Educação, Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1996, pp. 636 e 637; CANDEIAS, António (dir.), Alfabetização e Escola em Portugal nos 

séculos XIX e XX – Os censos e as estatísticas, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, pp. 108-

113; e BÁRBARA, A. Madeira, Subsídios para o Estudo da Educação em Portugal: da Reforma 

Pombalina à 1ª República, Lisboa: Assírio e Alvim, 1979, pp. 75-82 
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e esta portaria é disso testemunho, verifica-se uma forte preocupação com a protecção 

da saúde na infância, no sentido de baixar a taxa de mortalidade infantil, o que, aliado à 

melhoria da alimentação e implementação de cuidados médicos, veio a acontecer. 

     Daí o estabelecimento de normas muito precisas nos programas de construção dos 

edifícios escolares, que obedecem a uma uniformização no mundo moderno, 

uniformização que assenta na ideia de uma determinada organização pedagógica. Neste 

sentido, o espaço da sala de aula espelha uma nova relação professor/aluno, tendo por 

base a ideia de “classe”, a qual, com a massificação do ensino, se vai tornando uma 

classe “graduada”. 

     Curioso constatar que o caso português foi, neste particular das construções 

escolares, inovador em relação à maioria dos países europeus. A confluência da 

legislação de 1866, num país e num período histórico de pendor fortemente legislativo 

(estava-se em pleno parlamentarismo), e o avultado legado de um retornado brasileiro, o 

Conde de Ferreira, veio potenciar e concretizar o esforço do Estado e o sentido da 

sociedade. Apesar da lentidão e da falta de profundidade das propostas da reforma 

educativa, poderemos avançar, com Faria32
,  que não se deixaram de se verificar alguns 

melhoramentos e aquisições importantes que acabaram por se concentrar sobretudo 

entre 1880 e 1890 mostrando a clara aceleração da melhoria do sistema escolar, no 

que diz respeito a equipamentos e frequência de alunos (…).   

      No estado moderno, com a passagem para uma economia com base na 

industrialização, a escola vai-se tornando, ao longo de oitocentos, um factor central na 

intenção de moldar a criança em futuro cidadão (da criança a aluno), e, desde logo, a 

forma como se realiza a ocupação do espaço escolar tem um papel preponderante nessa 

formatação. Assiste-se ao início da escola de massas33. 

     Associado a esta emergência está o fenómeno da escolarização, entendida como a 

relação estruturada com a cultura escrita, através de uma socialização imposta e 

aplicada num estabelecimento construído para esse fim, que a partir da segunda metade 

do século XIX é organizada pelo Estado, processo diferente do da alfabetização, pelo 

qual os indivíduos adquirem a competência da leitura e, por vezes, também, a da escrita, 

de origem voluntária, sem se inscreverem num circuito administrativo. Estamos, no 

                                                   
32

 FARIA, José Joaquim Sottomaior, A Instrução Primária no Distrito de Braga 1878-1890, 1ª edição, 

Lisboa: Instituto de Inovação Educacional/Ministério da Educação, 1998, pp. 32 e 33 
33

 http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v17n1/v17n1a17.pdf , p. 170. Esta expressão é utilizada por 

Candeias e Simões: (…) o modelo escolar dominante na Europa e no Ocidente a partir dos finais do 

século XIX, ou seja a “escola de massas” do Estado, laica, gratuita e obrigatória (…). 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v17n1/v17n1a17.pdf
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período estudado, perante um processo de escolarização ou um processo de 

alfabetização?    

     Segundo Magalhães34, a  história da alfabetização não se sobrepõe à história da 

escolarização. A história da escolarização visa a compreensão e a aplicação de um 

modelo instrucional e a história da alfabetização a construção de um modelo 

pedagógico (a formação de um ente humano cognoscente, racional e activo, a partir da 

cultura escrita).  

     E, segundo Nóvoa, a escolarização da criança, em Portugal, desenvolve-se 

lentamente e só será atingida em meados do século XX35, facto corroborado por 

Candeias e Simões36. 

     Atentemos, para uma melhor contextualização destas iniciativas, em alguns 

momentos essenciais nas reformas do ensino primário ao longo da segunda metade do 

século XIX, seguindo as leis mais determinantes, promulgadas, mas nem sempre 

regulamentadas ou só muito tardiamente, tibieza reveladora da dificuldade de 

implementação no terreno37.  

A) Reforma de D. António da Costa (1870), que expôs uma nova teoria da 

educação: os encargos com o ensino primário do 1º grau dos dois sexos competiam às 

câmaras municipais (art. 16º) e os do 2º grau cabiam às câmaras municipais e às juntas 

gerais de distrito. O governo podia subsidiar anualmente os municípios que não 

suportassem os encargos. A administração e direcção da escola pertenciam às juntas de 

paróquia e em cada freguesia organizar-se-ia um capital escolar composto de 

rendimentos paroquiais, doações, legados, subsídios de corporações, irmandades, 

confrarias e particulares. As verbas para a construção de edifícios escolares eram 

votadas pelas juntas gerais dos distritos. Convém referir, no entanto, que a reforma não 

foi executada38;    

B) Lei de 2 de Maio de 1878 (ministério presidido por Rodrigues Sampaio): não 

inovou, limitou-se a coordenar, a aprofundar e a executar as linhas do projecto de 1870. 

                                                   
34

 http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/705/12/capituloIII-%204..pdf, p.159 
35

 Idem, p. 160 
36 http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v17n1/v17n1a17.pdf, p. 165: (…) a implementação do Sistema 

Educativo em Portugal, mesmo se definido precocemente, se estendeu por um período de tempo superior 

a um século, sendo só em meados da década de 50 do século XX que todas as crianças com idades 

compreendidas nos parâmetros da lei se encontravam efectivamente matriculadas na escola (…). 
37 Cf. ALVES, Luís Alberto Marques, O Porto no Arranque do Ensino Industrial (1851-1910), Porto: 

Edições Afrontamento, 2003, p. 57: Esta marginalização educativa da lista de prioridades liberais ajuda 

a perceber o sentido de actualidade que a esta temática confere a corrente republicana no último quartel 

do século XIX.  
38

 BÁRBARA, A. Madeira, Subsídios para o Estudo da Educação em Portugal: da Reforma Pombalina à 

1ª República, Lisboa: Assírio e Alvim, 1979, p. 68 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v17n1/v17n1a17.pdf
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Só veio a ser regulamentada em 1881. Estabeleceu a descentralização do ensino, 

repartindo as responsabilidades na implementação e fiscalização do processo educativo 

pelas seguintes tutelas: câmaras municipais, inspectores nomeados e pagos pelo 

Governo e coadjuvados por subinspectores (o País dividia-se em doze circunscrições e 

estas em círculos), governo civil, administração do concelho, regedor de paróquia e 

junta escolar; 

C) Decreto n.º 1 de 22 de Dezembro de 1894 (ministério presidido por João Franco): 

retornando à centralização dos serviços do Estado, as principais modificações no ensino 

primário são motivadas pela redução das despesas públicas (supressão da criação de 

novos lugares de inspectores e visitadores de escolas, reorganização dos quadros do 

pessoal das escolas de Lisboa e redução das escolas centrais, mas aumento do números 

das paroquiais).  

Este contexto legislativo, e filosofia subjacente, poderá ajudar a um melhor 

enquadramento das várias diligências encetadas pela Câmara da Maia para a obtenção 

da autorização de criação da Escola Príncipe da Beira e à compreensão da legitimidade 

dos argumentos utilizados, conforme leitura de actas de sessões desse município e 

correspondência expedida.   

Quanto ao contexto político, interessa, essencialmente, reter alguns aspectos que 

ajudem a compreender a influência desse enquadramento nas decisões educativas: a 

instabilidade governativa, as esperanças no rotativismo, a consciência da importância da 

educação/alfabetização e a ausência de um verdadeiro Ministério da Instrução Pública, 

que só virá a ser criado em Junho de 1870 pelo gabinete ditatorial do Duque de 

Saldanha, mas logo extinto em Agosto, após a queda deste governo. No entretanto, os 

assuntos ligados à instrução são da incumbência do Ministério do Reino. Volta a 

renascer em Abril de 1890, para ser encerrado, mais uma vez, em Março de 1892. Até 

1913, a educação é dispersa por vários ministérios e direcções-gerais39. 

No sector económico da vida nacional observe-se o seguinte contexto: falta de 

industrialização, ausência de preocupação com a formação de produtores, ausência de 

investimento educativo até pela permanente crise financeira, preferência pelos 

investimentos  com  retorno  a  curto prazo   (por  exemplo,  nas vias de  comunicação  e  

                                                   
39

 SIMÕES, Manuel Breda, Instrução Pública, Ministério da,  in Dicionário de História de Portugal (dir. 

Joel Serrão), III, Porto: Livraria Figueirinhas, 1981, pp. 331 e 332 
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transportes)40.  Para a emergência de medidas no campo educacional, convém assinalar 

que o nosso país acompanhou a evolução demográfica europeia, nomeadamente na 

redução da mortalidade e nos movimentos de emigração além-mar, mas continuaram a 

verificar-se taxas baixas de urbanização e modernização das atitudes perante o 

casamento e a natalidade. 

Segundo o Censo de 189041, a população do País era de 5 049 729 habitantes, dos 

quais somente 1 048 802 sabiam ler, em termos percentuais 20,8. 

Embora este cenário se mostre, ainda, pouco satisfatório, entre 1880 e 1890 foi 

sensível alguma melhoria nos resultados do esforço de implantação do sistema escolar. 

Alguns números ilustram melhor esta tendência: em 1878, o número de habitantes que 

sabiam ler era de 798 925, havendo uma subida de 3,2 em 1890, fixando-se, nesta data, 

a percentagem de analfabetos em 79,2, contra os 82,4 por cento de 1878.  

                                                   
40

 Cf. CASTRO: 1979, pp. 40-41; LAINS, citado por Pedreira, in Lains e Silva (orgs.): 2005, p. 33; 

PEDREIRA in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 27-41; LEITE in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 75-77; 

FONSECA in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 112-113; REIS in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 150-151; 

MATA in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 185-187; MADUREIRA e MATOS in Lains e Silva (orgs.): 

2005, pp. 217-218; MARTINS in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 254-255;LAINS in Lains e Silva (orgs.): 

2005, pp.279-281; NUNES e VALÉRIO in Lains e Silva (orgs.): 2005, p. 300; ESTEVES in Lains e Silva 

(orgs.): 2005, pp. 333-335; CÂMARA in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 354-356; ALEXANDRE in 

Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 375-376; MÓNICA in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 390-391; 

FERNANDES in Lains e Silva (orgs.): 2005, pp. 418-419; HESPANHA in Lains e Silva (orgs.): 2005, 

pp. 445-446; GUEDES in Peres: 1935, vol. VII, p. 424 
41

 Censo da População no Reino de Portugal no 1º de Dezembro de 1890, Volume I, capítulo VII, p. 

XCVII 

Quadro 3 – Alfabetização 1890  

Fonte: CANDEIAS, António (dir.), Alfabetização e Escola em Portugal nos séculos XIX e 

XX – Os censos e as estatísticas, p. 105 
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     Segundo Candeias42, o caso português é, durante mais de um século, segundo todos 

os dados disponíveis, quer a sua origem seja interna ou externa, um caso singular de 

dupla periferia no contexto europeu: periferia face ao “núcleo duro” da alfabetização, 

periferia face aos limites Sul, Leste e Oeste da Europa, que historicamente foram menos 

impregnados pela cultura escrita, apontando, mais adiante, a periferização face aos 

processos de modernização e algumas características próprias do tecido social 

português como condicionantes da introdução do processo de alfabetização em 

Portugal.
  

No relatório de análise do Censo de 189043,
 
o chefe da Repartição de Estatística 

Geral realça que a inferioridade do nosso sistema de instrução pública em relação ao dos 

outros países da Europa Ocidental não se devia tanto à falta de atenção dos governantes 

mas ao atraso com que se começou esta empresa, esperando que no próximo 

recenseamento da população haja um aumento do número de pessoas que saibam ler. 

Este optimismo parece desmentido quando se lê, nas notas de comentário à 

percentagem de analfabetismo, segundo dados do recenseamento de 1911, já em regime 

republicano44 que a primeira noção dada pelo quadro referente ao analfabetismo global 

é a de que no período que vem de 1864 a 1900 o progresso da instrução decresceu, 

sendo, para ambos os sexos, de 0,48 por cento entre 1864 e 1878, de 0,30 por cento 

entre 1878 e 1890 e de 0,08 por cento entre 1890 e 1900. 

Para 1892, o número de escolas públicas apurado foi de 4 472, para um horizonte de 

200 000 alunos frequentando os ensinos público e privado. 

No final do século XIX, a malha da rede escolar estabelecia-se em 1 escola por 20 

km
2
, 9 escolas oficiais por 10 000 habitantes e 10,6 escolas particulares por 10 000 

habitantes45. 

 

2.1.2. As tutelas – do estado aos municípios 

 

No sentido de se reflectir sobre a centralização-descentralização / Estado-iniciativa 

particular, convém assinalar um facto determinante para a evolução do aparelho 

                                                   
42

 CANDEIAS, António (dir.), Alfabetização e Escola em Portugal nos séculos XIX e XX – Os censos e 

as estatísticas, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 35 
43

 Excerto incluído em CANDEIAS, ob. cit., p. 103, e Censo da População no Reino de Portugal no 1º de 

Dezembro de 1890, Volume I, capítulo VII, p. XCVII 
44

 INE, Biblioteca Digital/População e Condições Sociais/Educação/Analfabetismo em Portugal, p. 2 
45

 Cf. GRÁCIO, Rui, “Ensino Primário e Analfabetismo”, in Dicionário de História de Portugal (dir. Joel 

Serrão), Porto: Livraria Figueirinhas, 1981, pp. 392-397 
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instrucional do País na segunda metade do século XIX: a íntima relação entre as 

reformas administrativas descentralizadoras, nomeadamente o Código de Rodrigues 

Sampaio, de 1878, e algumas das várias reformas da instrução. 

     O código de 1878 teve o mérito de alargar as atribuições, a autonomia e as fontes 

de financiamento, na linha da tentativa esboçada em 1867, mas que seria 

descontinuada nos códigos subsequentes. As receitas diversificaram-se, notadamente 

quanto a subsídios e a adicionais sobre impostos46. Foi uma tentativa de superar as 

dificuldades sentidas porque, como se poderá observar na tabela constante no anexo 3 

referente às receitas das freguesias, pela mesma ocasião são extintos outros tipos de 

receitas, nomeadamente derramas, e abre-se a possibilidade das hipotecas. Os encargos 

e responsabilidades não param de crescer. 

     Já desde o Decreto de 16 de Agosto de 1870, referente à reforma de instrução 

primária promulgada pelo primeiro ministro de Instrução Pública, D. António da Costa, 

se defendia a descentralização do ensino primário e a sua entrega às câmaras municipais 

e juntas paroquiais, transferindo para os municípios atribuições, quer de tutela quer de 

foro financeiro. 

 A década de oitenta do século XIX foi prolífera em legislação governamental para 

definição das receitas que suportariam as despesas com a instrução e enquadramento das 

despesas, das quais destacamos o lançamento por parte das câmaras de imposto especial 

para a instrução primária (equivalente ao produto de 15 por cento adicionais às 

contribuições gerais directas do Estado), constituição de um fundo especial de instrução 

pública em todos os municípios, à excepção de Lisboa, organização dos orçamentos 

municipais, assim como a definição dos organismos a que incumbe a responsabilidade 

dos ordenados dos professores dos vários graus e categorias e do pagamento das 

despesas com mobília e construção de escolas e casas de professores47
. 

Esta descentralização e municipalização, em conjugação com a reforma da instrução 

já proposta por D. António da Costa em 1870 e reactivada nas suas linhas gerais por 

Rodrigues Sampaio em 1878, assentavam, de igual modo, na esperança de colaboração 

de entidades e corporações particulares48
, retirando ao Estado, pelo menos em parte, a 

iniciativa da sua execução. Pretendia-se aliviar este que se encontrava em situação 
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 SANTOS, José António, As Freguesias/História e Actualidade, Oeiras: Celta, 1995, p.54 
47

 Cf. FARIA, José Joaquim Sottomaior, A Instrução Primária no Distrito de Braga 1878-1890, 1ª 

edição, Lisboa: Instituto de Inovação Educacional/Ministério da Educação, 1998,  cap. 5,  referente à 

forma como as diferentes reformas fixaram as fontes de receitas e as despesas, obrigatórias ou 

facultativas, a realizar no âmbito da instrução, pp. 106-112 
48

 BÁRBARA, A. Madeira, Subsídios para o Estudo da Educação em Portugal: da Reforma Pombalina à 

1ª República, Lisboa: Assírio e Alvim, 1979,  p. 62 
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permanente de crise financeira, o que evidencia uma certa contradição com o desígnio 

nacional, pelo menos a nível retórico, de desenvolver a educação, e abrindo as portas 

para o protagonismo particular. Eventualmente, as dificuldades financeiras que as 

câmaras sentiam criaram a oportunidade para os beneméritos, aqueles que 

compreendiam que patrocinar estas iniciativas seria a melhor forma de exercerem a sua 

filantropia.  

     Nos finais de 1894, assiste-se à publicação do Novo Código Administrativo, mais 

centralizador do que o de Rodrigues Sampaio. A reforma de 1894, quanto ao seu 

impacto na educação, não trouxe nada de novo, mantendo a centralização do ensino 

primário já decretada em 1892 por Dias Ferreira, uma vez que alargava a acção da tutela 

do Ministério do Reino sobre a administração das autarquias locais49.  

 

2.1.3. Os protectores – emigração/retorno e filantropia 

 

Em Portugal, convém não esquecer, o processo de construções de edifícios 

destinados exclusivamente a albergar professores e alunos é liderado por muitos 

“brasileiros torna-viagem”, no período que se prolonga até ao começo da República. O 

espírito caritativo vai cedendo lugar à filantropia burguesa50.  

A organização de capacidades e energias dirigidas na resolução de problemas 

alheios, a filantropia, tornou-se mais frequente a partir do legado do Conde de Ferreira, 

em 1866. 

     Em testamento51, este benemérito estipulou uma verba destinada à construção de 120 

casas, com mobília, para escolas primárias de ambos os sexos nas terras cabeça de 

concelho, as quais seriam depois entregues às juntas de paróquia, de acordo com a lei 

geral do País, ficando de fora as cidades de Lisboa e Porto. Nestas, eram as respectivas 

câmaras que mantinham as chamadas “escolas centrais”, cabendo, igualmente, um papel 
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 Idem, p. 76 
50

 Ibidem, p. 55 
51

 Cf. BEJA, Filomena, et al., Muitos anos de escolas, Ensino Primário, - 1941, Edifícios para o Ensino 

Infantil e Primário até 1941, vol. I, Lisboa, Ministério da Educação – Direcção-Geral de Administração 

Escolar, 1990, p. 45, transcrição de parte do testamento de Joaquim Ferreira dos Santos: (…) Convencido 

de que a instrução pública é um elemento essencial para o bem da sociedade, quero que os meus 

testamenteiros mandem construir e mobilar cento e vinte casas para escolas primárias de ambos os sexos 

nas terras que forem cabeças de concelho, sendo todos por uma mesma planta e com acomodações para 

vivenda do professor, não excedendo o custo de cada casa  e mobília a quantia de um conto e duzentos 

mil réis; e pronta que esteja a casa, será a mesma entregue à junta de paróquia em que fõr construída; 

mas não mandarão construir mais de duas casas em cada cabeça de concelho e preferirão aquelas terras 

que bem entenderem (…). 
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relevante às várias irmandades das ordens terceiras, apoiadas quer pela Câmara do 

Porto, quer pela Família Real, em Lisboa, na implementação da instrução às camadas 

populares nas várias paróquias das duas principais cidades portuguesas.  

Estas iniciativas vêm demonstrar que havia falta de instalações educativas 

adequadas e com condições de habitabilidade. Muitas outras diligências deste tipo se 

espalharam pelo território nacional, principalmente no Centro e Norte52, e é neste 

modelo que se inscreve o acto de Joaquim Carlos da Silva, o benemérito da escola de 

Gueifães. 

A emigração é um dos traços mais marcantes da estrutura social portuguesa. Dois 

milhões de portugueses abandonaram o País até ao final do século XIX, dos quais 

somente 40% retornaram. Que homem era este, o “brasileiro de torna-viagem”
,
 que 

regressava para construir escolas, hospitais, implementar os transportes, investir na 

banca e nos vinhos…? De que ideias se alimentava? Os ideais são sempre aquilo que 

mais viaja e determina a acção dos homens. Poderemos, com alguma segurança, traçar o 

seu perfil? 

No sentido de se proceder ao enquadramento macroteórico do fenómeno migratório, 

analisaram-se algumas das principais teorias explicativas do fenómeno migratório53, 

tendo-se organizado uma resenha que poderá ser consultada no anexo 1.   

Houve necessidade de se proceder, de igual modo, à análise de modelos e tipologias 

explicativos da problemática do retorno54, uma vez ser esta a especificidade em que se 

deverá contextualizar o estudo de caso. Algumas conclusões são referidas no anexo 2. 

Na tentativa de enquadrar o regresso de Joaquim Carlos da Silva, o emigrante do 

presente estudo de caso, em algum modelo explicativo, analisámos, com Cerase55
, as 

várias situações que podem ocorrer no retorno: fracasso, conservantismo, jubilação e 

inovação, tentando encontrar um sentido que nos ajude a percepcionar o real. Assim, o 

seu regresso baliza-se num misto de conservantismo e jubilação, observando-se, 

igualmente, alguma inovação. Dos factos empíricos que conhecemos, o doador da 

escola conservou os comportamentos e sentimentos familiares e vicinais tradicionais, 
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 Cf. http://www.museu-emigrantes.org/ 
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 Cf. ALVES, Jorge Fernandes, Os Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, 1993, 

FLUP/Biblioteca/Biblioteca Digital/Teses e Dissertações, capítulo 1, pp. 10 a 32 
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 Idem 
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 CERASE, F. P., citado por GONZÁLEZ, Luis Borreguero, El Retorno em la Emigración: Problemas y 

Possibles Soluciones, in PEREZ, José Cazorla,  Emigracion y Retorno: una perspectiva europeia, 

Madrid, Instituto Español de Emigracion, 1981, pp. 225-242, citado por ALVES, Jorge Fernandes, Os 

Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, 1993, FLUP/Biblioteca/Biblioteca Digital/Teses 

e Dissertações, capítulo 1,  p.23 
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reintegrando-se em continuidade na sua comunidade de origem e participando 

activamente na sua vida quotidiana, sem rupturas sensíveis. Bem pelo contrário, o seu 

regresso deseja ser de jubilação pelo sucesso alcançado, de aceitação por essa 

comunidade. Coube-lhe o papel de impulsionar, também, a sua família à mobilidade 

social.  

     O seu êxito financeiro permite-lhe viver desafogadamente, não se lhe conhecendo 

investimentos feitos em Portugal, seja em casa de lavoura, seja no comércio ou na 

indústria. Como foi o caso de muitos outros retornados, viveu dos rendimentos em plena 

idade activa (morre aos 47 anos). 

     Aproveitou para certificar a sua posição social ao concorrer significativamente para 

obras de vulto na freguesia – escola, terreno para uma nova igreja matriz – e obra de 

dignificação pessoal – um faustoso mausoléu. Por outro lado, há um cariz inovador na 

aplicação de capital na escola, de projecto moderno, confortável, higiénico e estético, 

juntando-se àqueles que acreditavam que a instrução popular era a porta para o 

progresso e libertação dos pobres. É sinal de uma nova mentalidade que a experiência 

da emigração tinha propiciado. 

 

2.2. Um estudo de caso: a “Eschola Principe da Beira” 

 

 

2.2.1. Espaços escolares e a construção da escola – à procura do saber 
 

Para compreender o modelo arquitectónico e sua implicação pedagógica e cultural, 

inscrevendo-se num conceito de instituição de modernidade, teremos de recuar até ao 

final do século XVIII e às concepções iluministas e positivistas, perspectiva que foi 

ganhando terreno e se tornou mais determinante na enformação do universo educativo, 

em todas as suas vertentes, nas últimas décadas do século XIX56. 

     Trata-se da implantação de um novo paradigma de educação, o modelo escolar de 

educação, citando Pintassilgo et al.57: transformação da escola de primeiras letras na 

escola graduada (organizada por classes de alunos), organização do tempo e do espaço 

escolares, supervisão de alunos e professores, organização pedagógica da escola e 

currículo escolar.  
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 RODRIGUES, in Pintassilgo et al., 2006,  p. 316 
57

 PINTASSILGO et al, 2006,  p. 7 
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     Relacionado está o conceito de cidadania, pois este, de uma forma mais ou menos 

consciente, vai ser determinante para o percurso da escolarização pública e oficial em 

Portugal, uma vez que se cruza com a noção de direitos, especialmente os direitos 

políticos, que permitem ao indivíduo intervir na direcção dos negócios públicos do 

Estado, participando de modo directo ou indirecto na formação do governo e na sua 

administração, seja ao votar (directo), seja ao concorrer a cargo público (indirecto)58. 

Recorde-se que ser alfabetizado era uma das condições indispensáveis para exercer o 

direito de voto, desde que modificações importantes no sistema eleitoral se registaram 

com a lei de 8 de Maio de 1878, de iniciativa do governo regenerador presidido por 

Fontes Pereira de Melo. Alargava consideravelmente o número dos eleitores, visto 

conceder direito de voto a todos aqueles que soubessem ler e escrever ou que, sendo 

analfabetos, possuíssem um mínimo de 100$000 réis de rendimento ou fossem 

simplesmente chefes de família. Para mais, a idade legal baixou de 25 para 21 anos. A 

capacidade de votar passou, assim, a depender mais da condição cultural e da condição 

familiar do que da condição económica.  

O processo de escolarização visa a integração cultural, tendo por base o Estado-

Nação, com base numa visão laicista da sociedade, num caminho de separação entre 

igrejas e escola.  

      Assiste-se a um controlo gradual por parte do Estado do sistema escolar e dos seus 

actores, tentando impor-se um conceito unicitário de sociedade59. Apelava-se para que 

aquele criasse condições culturais, político-jurídicas e sociais que concretizassem as 

promessas de emancipação da Modernidade. 

     Outro conceito subjaz a esta mudança, o da secularização do ensino, que a partir de 

Setecentos é apresentado como uma condição essencial para se chegar à emancipação 

dos povos. Assume-se como uma luta contra todas as formas de intervenção da Igreja e 

da Religião, enaltecendo o papel do homem na construção do seu futuro, apoiando-se na 

razão e na ciência. A laicização é também outro termo sintetizador da mudança para a 

Modernidade, já que, num jogo de dialéctica, se opõe a todo o discurso de inspiração 

religiosa. Em Portugal, expressões como estado laico ou laicismo vão aparecendo 

timidamente em raros escritos, mas no princípio do século XX são já um dos 

pressupostos conscientemente assumidos nos discursos sobre educação, não 

                                                   
58

 www.wikipedia.org/cidadania 
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 CATROGA, in Pintassilgo et al., 2006, p. 18 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_pol%C3%ADticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_pol%C3%ADticos
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surpreendentemente, nos jornais republicanos. Citemos, mais uma vez, Catroga60: (…) A 

primeira (vez) foi detectada em 1885, não por acaso, num jornal republicano e 

anticlerical (O Século), mas a sua maior utilização, na linguagem erudita, foi um pouco 

mais tardia: somente se deu por volta de 1902, isto é, quando se agudizou a crise 

(religiosa, política, social) que terminará na revolução republicana de 5 de Outubro de 

1910. 

     A história dos edifícios escolares pode ser uma perspectiva de estudo representativa 

de uma mudança. Implica, antes de mais, uma estrutura espacial concebida para o seu 

uso específico. 

     Aceita-se que, até cerca de 1900, o modelo de planta utilizado para a construção de 

raiz de um estabelecimento de ensino elementar foi basicamente o definido para as 

escolas do legado do Conde de Ferreira, já que fora o primeiro projecto aprovado a nível 

central. 

     Este projecto seguia as orientações contidas nas Instruções sobre a fundação de 

escolas de adultos, creação de novas cadeiras de francez e de inglez, creação de casas 

para escolas primarias, concessão de subsídios do estado, etc., texto este publicado a 

20 de Julho de 1866, pelo Ministério do Reino, e elaborado pelo Dr. Adriano de Abreu 

Cardoso Machado, director-geral da Instrução Pública, que mandou elaborar os planos 

para as novas escolas beneficiadas com o legado do Conde de Ferreira. Além deste 

subsídio, para se beneficiar de uma verba complementar criada pelo Estado, a execução 

da nova escola teria de ser fiel à planta aprovada61 (figura 1).          

                                                   
60

 Idem,
 
pp. 29-30 

61
 Cf. . BEJA, Filomena, et al., Muitos anos de escolas, Ensino Primário, - 1941, Edifícios para o Ensino 

Infantil e Primário até 1941, vol. I, Lisboa, Ministério da Educação – Direcção-Geral de Administração 

Escolar, 1990, pp. 45-47 
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“Apreciação do projecto aprezentado ao governo para a edificação das escolas 

para o ensino primário” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Reprodução do projecto para as escolas Conde de Ferreira, com proposta de alteração ao 

traçado inicial – 1866  (Arq. Hist. da Div. de Documentos da Secretaria-Geral do M.O.P., Lisboa) 

In BEJA, Filomena, et alli, “Muitos anos de escola”, p. 46 
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2.2.2. Estrangulamento financeiro municipal – finanças débeis 

 

Em 1890, a dívida pública portuguesa ascendia a 592 000 contos e a balança comercial 

revelava um desequilíbrio de 23 000 contos62. O Estado apresentava anualmente défice. 

Em vésperas de inauguração da escola a que se reporta este estudo, para a gerência de 

1891-1892, o Anuário Estatístico de Portugal, de 1892, regista, na página 547, quanto a 

receitas cobradas e despesas pagas pelo tesouro público, um excesso das despesas sobre 

as receitas no montante de 16 303 874$812 réis, situação que já se vinha a repetir há 

vários anos. 

     Tendo sempre presente a contradição entre a falta de meios financeiros da Câmara 

prometidos   pelo Governo Central e o papel de  implementação  no terreno da instrução 

primária elementar que lhe está confiado na lei, é ao Administrador do Concelho da 

Maia que, no início da década de 80 do século XIX, cabe a iniciativa do processo de 

construção desta nova escola numa freguesia do seu concelho, fazendo-se veículo do 

empenho do Governo de Sua Majestade em promover o desenvolvimento da instrução 

popular criando escolas e melhorando as condições materiais dos edifícios (acta da 

sessão da Junta de Paróquia de Gueifães de 1/2/188063). Convém, contudo, 

contextualizar a situação da Câmara da Maia num país com um défice orçamental 

crónico, tendo subido, na gerência de 1889-1890, a 14 950 contos, avultadíssimo para o 

orçamento geral de então. 

Neste sentido, o Estado, com a assinatura de El Rei D. Carlos e do Ministro e 

Secretário de Estado, João Franco, criou uma cadeira primária de ensino elementar para 

o sexo masculino, no Lugar de Igreja, freguesia de Gueifães, concelho da Maia,64 

estabelecendo o ordenado fixo mínimo e mais vencimentos conforme a lei vigente65.  

No entanto, em acta de reunião da Câmara da Maia de 22 de Janeiro de 189466, pela 

voz do seu presidente, explica-se que sendo insufficientes os meios por esta Câmara 

votados, apezar de elevados ao máximo – quinze por cento sobre todas as contribuições 

geraes directas do Estado – para accorrer ás despesas da instrucção primaria, (…) era 

impossível accorrer ás despesas provenientes da creação de qualquer escola, por estar 
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 GUEDES, in Peres: 1935, vol. VII, p. 424 
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 Livro de Actas 1871- 81, folhas 52 e 52verso 
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 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, processo 7 
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 Pela reforma de 22/12/1894, os ordenados variavam desde 150$000 (ensino elementar-3ªclasse) até 

340$000 (ensino complementar-1ªclasse), passando pelos ordenados dos professores ajudantes de ambos 

os ensinos. Por falta de documentação, não é possível determinar em que categoria se insere a primeira 

professora da Escola da Igreja, mais tarde apelidada de Escola Principe da Beira 
66

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, processo 7 
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de todo esgotados dentro da esphera legal os meios de receita de que para tal podem 

dispôr as corporações desta natureza, tendo a Câmara resolvido unanimemente ser por 

completo impossível accorrer a qualquer despesa com a creação da referida escola (na 

freguesia de Gueifães). 

Concorrendo para o esclarecimento do envolvimento da Câmara da Maia na 

instrução primária elementar, teria sido necessário identificar quais os domínios e níveis 

dos investimentos processados por esse órgão, nomeadamente em relação à escola em 

estudo. Tal não foi possível apurar, uma vez que a pesquisa no Arquivo Distrital do 

Porto, dado o estado de falta de tratamento arquivístico deste material, não revelou 

dados concretos, com os quais se pudessem retirar conclusões, e o pedido de consulta 

no Arquivo Municipal da Maia não teve aceitação, pois a documentação referente a esta 

escola é dada como desaparecida. 

     Ao cruzar a leitura do Diário do Governo de 27 de Junho de 189567, referente à 

«Tabella das sommas com que as camaras municipaes têem de contribuir para as 

despezas do fundo da instrucção primaria, no exercício de 1895 -1896», com o parecer 

do Conselho Superior d´Instrução Publica (22/2/1894)68
, verificamos que ambos os 

documentos referem que a Câmara da Maia, sobre a qual recaía custear as despesas com 

a instrução, contava com o imposto especial de 15% lançado sobre as contribuições 

directas do Estado e que importava em 1 161$190 réis e a verba de 326$000 réis 

proveniente da receita geral, não havendo a assinalar quantias emanadas de heranças, 

doações e legados. No entanto, na referida tabela constante no Diário do Governo 

aparece uma verba de 293$000 réis proveniente da receita geral que não é referida no 

documento acima citado. Falta de rigor? 

O financiamento da instrução primária no concelho da Maia, que era, segundo a lei 

vigente, uma competência da Câmara, pode reconstituir-se seguindo os passos 

seguintes, de acordo com documentação à guarda do Arquivo Distrital do Porto, 

nomeadamente o Livro de Correspondência Expedida e Recebida (5ª repartição), 

referente a 1894, já que é o ano da entrada em funcionamento da escola em estudo: 

- Orçamento da receita e despesa com a instrução primária, de atribuição do 

comissário da instrução primária69; 

- Mapa de receita e despesa da instrução primária70; 

                                                   
67

 Diário do Governo, de 27 de Junho de 1895, pp. 560 a 564 
68

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, Processo 7
   

69
 ADP, maço 741 A 

70
 ADP, maço 1770  – 2ª repartição 
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Abertura do processo da construção da Escola Príncipe da Beira 

Acta de sessão da Junta de Paróquia de Gueifães de 01/02/1880 

 

 

 

 

Figura 2 – Acta de sessão da Junta de Paróquia de Gueifães de 

01/02/1880 (excerto) 

Fonte: Livro de Actas 1871- 81, folhas 52 e 52verso 
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     - Depósito na Caixa Geral de Depósitos das verbas correspondentes à contribuição 

ordinária votada pela Câmara e impostos municipais cobrados destinados ao Fundo 

Especial da Instrução Primária71
 (encontrámos, para o ano de 1892, o depósito da verba 

de 1 036$971 para este fundo, assim como o depósito da quantia de 97$913 proveniente 

de impostos municipais cobrados, com data de Novembro de 1893, referente ao Fundo 

Especial de Instrução Primária); 

- Mapas enviados ao Governo Civil, referentes às receitas arrecadadas no Concelho 

da Maia72 (encontrámos mapas referentes aos meses de Junho a Dezembro de 1892); 

- Envio das folhas de professores pelo administrador da Maia ao governador civil 

(para o ano de 1894)73; 

 

Excerto do Parecer do Conselho Superior d´Instrução Publica, em 22/02/1894  
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 ADP, maço 739 B 
72

 ADP, maço  740/8 – 8.47 
73

 ADP, maço 1770 – 248, 314, 520, 624; 

Figura 3 - Excerto do Parecer do Conselho Superior d´Instrução Publica  

Fonte: 
 
Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução 

Pública, caixa 149, processo 7 
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Tabella das sommas com que as camaras municipaes têem de contribuir para 

as despezas do fundo da instrucção primaria, no exercício de 1895 -1896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Envio pelo Governo Civil das folhas de vencimento dos professores do distrito do 

Porto ao Ministério do Reino, que tutelava o ensino em Portugal, à época74; 

- Expedição regular de ofícios pelo Governo Civil ao Conselho Superior de 

Instrução Pública75; 

- Mapa da receita arrecadada no concelho da Maia, durante o indicado mês com 

aplicação a fundos especiais de instrução primária e despesa realizada de conta dos 

mesmos fundos organizados nos termos do artigo 8º das instruções de 27 de Dezembro 

de 188876;  

- Mapa da receita e despesa efectuada no concelho da Maia, no ano de 1894, por 

meses, com a instrução primária (refere o município, saldo do mês anterior, receita 

arrecadada, despesa realizada, saldo que passa para o mês seguinte e observações)77.  

No sentido de apurar o papel que coube à Junta de Paróquia de Gueifães, em 

parceria com a Câmara Municipal da Maia e com o objectivo de se fazer o devido 

enquadramento, procedeu-se à análise, referente ao século XIX, dos órgãos que 

tutelavam as freguesias, as competências das juntas de paróquia e a proveniência das 

receitas das freguesias (anexo 3).  
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 ADP, maço 1770 – 73    
75

 ADP, maço 3704 
76

 ADP, maço 1203 
77

 ADP, maço 1203 (1894) – 5ª repartição 

Quadro 4 – Tabela das somas para as despesas com a instrução 

 
Fonte: Diário do Governo de 27 de Junho de 1895, p. 563 
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 Despesa   (em réis) Receita   (em réis) 

Título 1º 

 
Capítulo 1º  

Despesa Geral 

ordenado do secretário 

da junta 
12000 

Capítulo 1º 

Receita geral 

 

Juro do capital 
mutuado de 150 

000 réis a juro de 

4% 

6 000 

ordenado do sacristão 16 000 
Rendimento do 

cemitério paroquial 
6 220 

ordenado do guarda do 

cemitério 
4 000 

32,40% sobre 

contribuições do 
Estado: 

- predial 

- industrial 

- renda  de casa e    

sumptuária 

 

119425 
4 212 

2 883 

ordenado do coveiro 3 000 

ordenado do secretário 

do regedor 
4 000 

expediente da junta 1 000 

expediente do regedor 500 Subtotal 138740 

guizamentos e outras 
despesas do culto e 

fábrica da igreja 

3 600 
Capítulo 2º 

Melhoramento  

dos caminhos 

vicinais 

1 dia de 
contribuição de 

serviço pessoal a 

120 pessoas a 160 
réis cada um por 

dia 

19 200 

 

cera para o altar do 

Sacramento 
4 000 

1 dia de serviço a 
25 carros a 800 

réis por dia cada 

um 

20 000 

cera para acompanhar  

a cruz  paroquial 
4 000  Subtotal 39 200 

compra de livros para 

o registo paroquial 
3 600 

Capítulo 3º 

Para instrução 
primária 

saldo no fim do 

corrente ano civil 
15 980 

legado de 12  missas a 

cargo da junta 
3 600 

 

2,60%  sobre as 

contribuições do 
Estado 

10 150 

votos e procissões 1 200 

contribuições pagas 

pela junta do terreno 
expropriado 

3 500 Total do Título 1º   204 073 

emolumentos ao 

administrador do 

concelho pelo exame 
do orçamento e contas 

1 000 

emolumentos no 

Tribunal 

Administrativo pelo 

julgamento das contas 

1 190 

reparos da igreja e 

caiação dos muros do 
cemitério 

12 000 

obras da residência 

paroquial 
55 000 

  subtotal 133 190 

 Capítulo 2º 

construção do caminho 

vicinal que se dirige da 
igreja à aldeia do Tezo 

(78,40m) 

39 200 

 Capítulo 3º           

compra de livros e 

recenseamento das 
crianças 

2 500 

  saldo em cofre 20 633 

Título 2º  

Despesa  
facultativa 

Despesas eventuais 5 550 

 
Total do Título 1º e 

Título 2º 
204 073 

Percentagem de 32,40% para o geral e 

para o especial de 2,60% 

 

 

Quadro 5 – Orçamento geral de receita 

e despesa para 1891 

 

Fonte: Livro de actas 1880, folha 130 

verso, 131, 131 verso e 132. 
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Fez-se, igualmente, a análise dos orçamentos da Junta de Paróquia de Gueifães 

referentes aos anos que compreende este estudo, verificando-se, desde logo, que as 

receitas eram demasiadamente exíguas para a paróquia ousar comparticipar 

significativamente nas despesas com o ensino primário. Eis o orçamento geral de receita 

e despesa para 1891 da Junta de Paróquia de Gueifães (quadro 5), revisto, com data de 1 

de Fevereiro de 1891, exemplificativo dessa constatação. 

Convém, antes de mais, referir que a documentação parece indiciar a existência de 

uma escola a funcionar nesta paróquia, antes mesmo da generosa interferência do 

benemérito local, pois em diversas actas de sessões ao longo dos vários anos 

examinados são referidos gastos com ela relacionados (actas das sessões de 1/6/188478, 

21/10/188379, 2/11/188480, 7/12/188481, 17/1/188682, 21/11/188683, 16/10/188784, 

17/6/188885, 19/8/188886, 21/10/188887, 7/7/188988, 20/10/188989). 

Há, igualmente, referência aos recenseamentos feitos aos alunos em idade escolar 

(actas das sessões de 11/4/188490, 18/5/188491, 1/6/188492, 15/6/188493, 5/4/188594, 

21/12/188695, 1/4/188896, 3/3/188997), assim como a despesas com livros98. Livros para 

quem? Alunos frequentando que escola? 
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 Livro de Actas 1880,   folhas 42verso e 43 
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 Livro de Actas 1880,   folhas 51 e 51verso 
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 Livro de Actas 1880,   folhas 47 e 47verso 
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 Livro de Actas 1880,   folha 96 
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 Livro de Actas 1880,   folha 98verso 
88

 Livro de Actas 1880,   folhas 108 e 108verso 
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 Livro de Actas 1880,   folhas 112verso, 113 e 113verso 
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 Livro de Actas 1880,   folha 103verso 
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 ADP, maço 271, pasta contendo documentação relativa a deliberações – confrarias e juntas de paróquia 

(1890-1915) 
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Na acta da sessão de 12/12/188399 pode ler-se que as escolas de ensino livre100 eram 

simplesmente uma miséria.  

     Poderá deduzir-se que havia ensino particular nesta paróquia ou numa paróquia 

limítrofe, uma vez que não houve, por essa altura, qualquer reajustamento da área do 

território administrativo da freguesia, embora o concelho da Maia, ao longo do século 

XIX, tenha sofrido várias amputações, ficando reduzido a dezasseis freguesias, às quais 

se veio juntar mais uma, já no século XX. 

Mas na acta da sessão da Câmara, de 9 de Outubro de 1893101 pode ler-se: A 

freguesia de Sam Faustino, d´este concelho (…) não possue uma escola publica, nem 

mesmo particular, onde os paes possam mandar seus filhos (…) Perguntar-se-á: em que 

estabelecimento de ensino eram então aplicados os gastos com a educação referidos nos 

relatórios de contas e orçamentos anuais da junta? Na rubrica referente às receitas 

aparece sempre: receita especial para satisfazer às leis escholares ou para instrucção 

primaria; e na rubrica das despesas para compra de livros e recenseamento das 

creanças que annualmente se da para a camara102
. Um facto é certo, havia gastos com a 

instrução.  

     O Inquérito às Escolas do País de 1875, não estando disponível para consulta, 

também não poderá ajudar a esclarecer esta dúvida. 

Certo é que foi à junta de paróquia que competiu a operacionalização do processo de 

criação de raiz da primeira escola pública na freguesia, cumprindo o que lhe fora 
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 Livro de Actas 1880,  folhas 35 e 35verso 
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 É esta a expressão utilizada na redacção da acta em referência. As então denominadas escolas livres 

inseriam-se no espírito de liberdade de ensino das primeiras letras, instituída pelo Congresso em 30 de 
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http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2241.pdf, ALVES, Jorge Fernandes, Analfabetismo e Emigração – 

O caso do distrito do Porto no século XIX, Revista da Faculdade de Letras, pp. 282-283 
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 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, processo 7
  
 

102
 Cf. Livro de Actas 1880: folhas 99 (21/10/1889), 106verso (19/05/1889), 108verso (07/07/1889), 

112verso, 113 e 113verso (20/10/1889), 117,117verso e 118 (05/01/1890), 123 e 123verso (01/06/1890), 

127 e 127verso (05/10/1890), 130verso, 131, 131verso e 132 (01/02/1891), 134verso, 135 e 135 verso 

(17/05/1891).  Desde esta data até ao início de funcionamento da escola, em 1894, não há actas de junta 

de paróquia com orçamentos anuais, pois a Reforma Administrativa de Dias Ferreira, de 06/08/1892, 

transferia para as câmaras todas as atribuições civis das juntas de paróquia. Cf. Nova Reforma 

Administrativa (Lei de 6 de Agosto de 1892), p. 9, reimpressa segundo o Diario do Governo, número 178, 

de 10 de Agosto de 1892 (http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1178.pdf) 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2241.pdf
http://www.fd.unl.pt/Anexos/Investigacao/1178.pdf
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solicitado pela Administração Central, através de ofício com origem no Administrador 

do Concelho da Maia (acta de sessão da junta de paróquia de 1 de Fevereiro de 1880103). 

A aquisição do terreno é referida na acta da sessão de 12/12/1883104, onde se pode 

ler, expressamente, que a junta está habilitada a pagar os referidos terrenos que estão 

tratados pela quantia de 4 contos e 73 mil réis, quantia obtida por donativos, através de 

derrama pelos paroquianos. 

Estes donativos enquadravam-se em legislação respectiva, especificamente a 

Portaria de 19 de Maio de 1860, na qual se apelava aos sentimentos de filantropia, em 

troca do reconhecimento das populações ou do próprio Estado. 

 

2.2.3. A construção: a feliz contribuição 

 
Há testemunho de que Joaquim Carlos da Silva fez um donativo avultado para o 

projecto da construção de uma nova igreja na freguesia, junto da escola, não parecendo 

haver, portanto, qualquer tipo de antinomia entre os campos religião e 

laicismo/secularização. O filantropo da freguesia de Gueifães não parece abraçar a 

causa desconfessionalizante e republicana, anticlerical. Até porque um dos mais 

fervorosos oradores no dia da inauguração da escola foi um clérigo, o cónego Dr. Alves 

Mendes, inauguração esta a que assistiram vários prelados, como se pode comprovar no 

“Livro de Visitantes”105. Há um fenómeno de continuidade, inclusão, nunca de 

contraponto ao “statu quo”. A construção da escola aparece naturalmente como um 

projecto comum da comunidade envolvente. 

      A crença nos valores da cidadania está espelhada na inscrição do frontal da escola: 

“Abri escholas para instruir e sereis verdadeiros obreiros da civilização e do progresso 

da sociedade”, frase reveladora do verdadeiro propósito de uma filantropia moderna, 

que ansiava dotar os deserdados da sociedade de condições de realização pessoal através 

da educação. Informa-se, igualmente, no mesmo frontal, que Suas Altezas Reais 

estiveram presentes no acto da inauguração oficial da escola, o que constituiu uma mais-

valia na dignificação do edifício. 

     O acto benemérito de Joaquim Carlos da Silva parece enquadrar-se num novo 

paradigma que, a partir da década de 80 do século XIX, em Portugal, começou a 

enformar o discurso sobre a educação infantil e o ensino primário. Passava-se do 

paradigma da caridade para o da consciência de justiça social, com uma forte ênfase no 

                                                   
103

 Livro de Actas 1871-1881,  folhas 52 e 52verso 
104

 Livro de Actas 1880,   folhas 34verso, 35 e 35verso 
105

 Livro de Visitantes – Escola Official de Gueifães, Maia, 1894 
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papel da instrução na promoção da prática da cidadania, nomeadamente no exercício do 

direito de voto, para o qual era condição indispensável saber ler e escrever. 

      Os seguintes traços biográficos do doador, que poderão desvendar o seu perfil 

humano, baseiam-se em documentos de arquivo106, num artigo constante do número de 

11 de Março de 1894 do “Jornal de Notícias” (homenagem a Joaquim Carlos da Silva), 

mas também de artigos dos jornais “Commercio do Porto”, “Primeiro de Janeiro”, 

“Jornal de Notícias”, do dia 7 de Setembro de 1893 e referentes à primeira inauguração 

(começo das obras); “Commercio do Porto”, “Primeiro de Janeiro”, “Jornal de 

Notícias”, “Voz Publica”, do dia 12 de Janeiro de 1894, relatando a vistoria ao edifício; 

“Commercio do Porto”, “Primeiro de Janeiro”, “Jornal de Notícias”, “Voz Publica”, do 

dia 7 de Março de 1894, dando notícia da segunda inauguração (abertura oficial da 

escola). Num trabalho de micro-história, privilegiando o método qualitativo, houve, 

naturalmente, o recurso a fontes orais, concretamente de descendentes de conterrâneos 

que conviveram activamente com o doador, até porque participantes das mesmas 

realizações e da mesma elite local, cujos interesses se entrecruzaram.     

     Realçamos uma das entrevistas, a um elemento da elite local dos nossos dias, pelo 

manancial de informação fornecido, nomeadamente a reconstituição do agregado 

familiar de Joaquim Carlos da Silva (número de filhos, datas de nascimento, casamentos 

e nomes dos cônjuges, óbitos), fornecendo um retrato mais vivo e pormenorizado do 

processo da construção da escola, da forma como envolveu as pessoas, o grau de adesão 

de Joaquim Carlos da Silva a outros projectos, como o de uma nova igreja matriz. Para 

lá da sua morte prematura, que interrompeu a efectivação deste último acto de 

benemerência, este entrevistado forneceu-nos dados sobre a continuidade do projecto, a 

atitude do Estado republicano quanto à apropriação dos bens da Igreja e tentativa de 

apropriação do terreno, no que foi contrariado por outro doador, elemento também 

proeminente da freguesia. Presentemente, descendentes destes “actores” continuam a 

ser figuras distintas localmente, apesar das grandes mudanças político-sociais que se 

operaram no século XIX e XX. Assiste-se, claramente, a um fenómeno de permanência, 

de longa duração. 

                                                   
106

 Cf. Resumo Descriptivo das Solemnes Inaugurações da Eschola Príncipe da Beira em Gueifães no 

Concelho da Maia, Porto, s/editora, 1894, Biblioteca Pública Municipal do Porto; Livro de Visitas no dia 

da inauguração da Escola Príncipe da Beira, Arquivo da Escola Básica 2º/3º ciclos de Gueifães, 

Agrupamento de Escolas de Gueifães 
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     Poder seguir o rumo da vida colectiva foi outro dos aspectos interessantes que o 

decorrer dos trabalhos adicionou. 

Desde já, convém referir que a análise do seu percurso de vida indica um caso de 

mobilidade social bem sucedido, já que Joaquim Carlos da Silva nasceu numa família 

de poucos recursos (o pai era pedreiro e a mãe lavadeira), mas foi iniciador de uma 

família com relevo social, que ele soube assegurar, como o atesta a doação de obras de 

melhoramento da escola por um seu sobrinho, comendador Carlos Ferreira da Silva, 

além da primeira professora da escola ser uma sua cunhada, Maria Ferreira da Cruz. Os 

seus nomes fazem parte da toponímia da freguesia.  

Joaquim Carlos da Silva nasceu em 5 de Dezembro de 1853107
 (fig. 4), na aldeia de 

Enxinhães, freguesia de Gueifães, concelho da Maia, segundo filho de Agostinho Carlos 

da Silva e Anna Oliveira Mouta, na Travessa do Moinho, nº 762 (fig. 5). O mais velho era 

um rapaz nascido em 1852, havendo mais quatro meninas, nascidas depois de Joaquim. Seis 

filhos, portanto. A posição na sucessão dos nascimentos na família e o facto de ser rapaz terá 

pesado na decisão individual e familiar da ida para o Brasil? Normalmente era aos filhos mais 

velhos e sempre aos rapazes que era lançado esse desafio de tentar mudar o estatuto humilde da 

família.  
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 ADP, bobina nº 549, item nº 2, freguesia Gueifães, série B, livro nº 1850/1859, folha nº 47, nome 

Joaquim, data 5/12/1853 

Figura 4 - Certidão de Nascimento de Joaquim 

Carlos da Silva 

Figura 5 - Casa onde nasceu Joaquim 

Carlos da Silva 
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Em 1871 embarcou para o Brasil, depois de ter sido, provavelmente, aprendiz de 

pedreiro ou carpinteiro, profissões em que seu pai e avô, respectivamente, empregavam 

a vida. O facto de ter saído com dezoito anos causa-nos alguma perplexidade, já que 

estava na idade do recrutamento militar. Usualmente, a idade de saída para os jovens era 

até aos catorze anos ou aos vinte e poucos anos. É de referir que há alguma incerteza 

quanto à sua data de partida (uma vez que não se encontrou o passaporte 

correspondente) e o tempo que permaneceu no Brasil: uma fonte da imprensa diária 

indica 1871, enquanto outra fornece a data de 1893 para o regresso após vinte e quatro 

anos de estadia no Brasil. A ser assim, teria saído em 1869, com dezasseis anos, o que 

parece mais provável. 

Viveu alguns anos no Rio de Janeiro, passando, mais tarde, para a cidade de S. 

Paulo e Amparo, no estado de S. Paulo. Casou-se, aqui, com Maria Alves da Conceição 

Silva, dona de uma fazenda de café108.  

No livro em que se relata a inauguração da escola109, pode ler-se: (Joaquim Carlos da 

Silva) foi ao Brazil, onde, em trabalhos agricolas e industriaes, desenvolveu toda a sua 

brilhante iniciativa e toda a sua excepcional energia. Não exerceu, portanto, actividade 

no comércio, como foi o caso de milhares de jovens que eram recebidos como marçanos 

em lojas e armazéns. 

Joaquim Carlos da Silva industrializou esta 

propriedade, dotando-a de uma máquina para 

dissecar café, a qual foi a primeira no Brasil, 

obtendo lucros vantajosos, que lhe permitiram 

ampliar largamente a esfera da sua acção 

comercial e aumentar os capitais, usados na 

construção de importantes prédios em Amparo. 

Aquando da implantação da República no 

Brasil, em 1889, escolheu a cidadania portuguesa, 

tendo voltado a Portugal em 1893, altura em que 

alugou uma casa na Rua da Rainha, actual Rua de 

Antero de Quental, nº 367, na cidade do Porto. 

                                                   
108

 Resumo Descriptivo das Solemnes Inaugurações da Eschola Príncipe da Beira em Gueifães no 

Concelho da Maia, Porto, s/editora, 1894, p. 86 
109

  Idem, p. 13 

Figura 6 - Joaquim Carlos da Silva 
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Novamente regressado ao Brasil, veio a estabelecer-se definitivamente em Portugal, 

já viúvo, vivendo em casa de uma irmã, em Gueifães, pois nunca chegou a construir 

casa própria, gastando grande parte dos seus recursos em obras de benemerência.  

O curso da sua vida foi oscilando, como a de tantos outros emigrantes, entre 

Portugal e o Brasil, acompanhando os seus negócios, mas também preparando com 

inteligência um retorno bem sucedido à terra natal e a um meio social que o recebesse 

com simpatia e agradecimento. 

A sua filantropia evidencia-se no gasto de 5 000$000 réis na construção da escola 

em estudo e no projecto de uma nova igreja de Gueifães para junto da escola, tendo 

adquirido para esse efeito um terreno com uma superfície superior a 10 000 m
2
, 

esperando gastar 10 a 12 contos de réis nesta obra, que não chegou a concretizar. 

Depois da inauguração da escola, o já visconde de Gueifães candidatou-se à 

presidência da Junta de Paróquia de Gueifães, vencendo a eleição contra um membro da 

elite local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendendo aos merecimentos e 

qualidades que concorrem na pessoa de 

Joaquim Carlos da Silva, proprietário, e 

querendo dar-lhe um publico testemunho 

de consideração e apreço: hei por bem 

fazer lhe mercê do Titulo de Visconde de 

Guinfães, em sua vida. 

   O Ministro e Secretario d’ Estado dos 

Negocios do Reino assim o tenha 

entendido e faça executar.  

     Paço em quatorze de Junho de mil 

oitocentos e noventa e cinco. 

 

Elrei 

 

João Ferr.ª Franco Pinto Castello Branco 

Figura 7 - Decreto de 14 de Junho de 1895 

  

Fonte: DgArq/Torre do Tombo, Ministério do 

Reino 
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     Pelo decreto de 14 de Junho de 1895110 foi-lhe atribuído o título de visconde em 

reconhecimento real pela doação da escola, a acrescentar ao de comendador da Real 

Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, com que já tinha sido agraciado por 

decreto de 9 de Março de 1894111 e referido, pessoalmente, pelo rei D. Carlos, no dia da 

inauguração da escola, três dias antes112: Os monarchas fallaram também com o 

benemérito snr. Joaquim Carlos da Silva, a quem felicitaram pela sua generosidade, 

notificando-lhe el-rei que o agraciava com a commenda da Ordem de Christo. Sentia 

não ter alli as respectivas insígnias, mas enviar-lh`as-hia tão depressa chegasse a 

Lisboa. 

 

      A esposa faleceu em 18 de Março de 1897 

e Joaquim Carlos da Silva em 18 de Julho de 

1900, com quarenta e sete anos de idade, 

estando ambos sepultados no cemitério de 

Gueifães, em imponente mausoléu mandado 

construir por ele, depois da freguesia lhe 

potenciar um rico talhão para esse efeito, como 

relato em acta de sessão de junta de paróquia, 

atestando a proeminência deste brasileiro no 

seu retorno à terra natal.   

 

 

 

Analisemos, de seguida, como se justifica o pedido de uma escola pela preocupação 

dos responsáveis do município da Maia, a qual está patenteada na acta da sessão da 

Câmara, de 9 de Outubro de 1893,113 afirmando-se a falta de uma escola nesta freguesia: 

(esta) não possue uma escóla  publica, nem mesmo particular, onde os paes possam 

mandar seus filhos, vendo-se por isso na necessidade de os mandar ás escólas das 

freguesias limitrophes ás quaes nem sempre lhes é possível assistir já pela grande 

distancia a que as mesmas ficão (…).  

                                                   
110

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério do Reino, 14 de Junho de 1895, Joaquim 

Carlos da Silva 
111

 Resumo Descriptivo das Solemnes Inaugurações da Eschola Príncipe da Beira em Gueifães no 

Concelho da Maia, Porto, s/editora, 1894, pp. 76-77 
112

 Idem , p. 33 (transcrição do artigo do jornal diário “Commercio do Porto” de 7 de Março de 1894) 
113

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, processo 7 

Figura 8 - Mausoléu de Joaquim Carlos da 

Silva e esposa.  

Fonte: fotografia particular (2009) 
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O novo estabelecimento de ensino foi edificado no então chamado Lugar da Igreja 

(hoje Largo do Terreiro), freguesia de Gueifães, concelho da Maia, distrito do Porto. À 

sua inauguração assistiram os quatro membros da Família Real e altas individualidades 

administrativas e religiosas dos concelhos da Maia e Matosinhos, assim como do 

governo do distrito do Porto. O acto foi largamente publicitado pela imprensa. 

Transcreve-se o depoimento do rei D. Carlos: Ao fundador desta escola os meus 

parabens os mais sinceros pela sua ideia verdadeiramente bella e tão util para o Paiz. 

Faço votos para que esta escola sirva para dar à nossa querida Patria homens de 

valor, de que sempre carece para o seu engrandecimento que tanto desejamos. 

     Após este acto inaugural e para se iniciarem as aulas, como era a obrigação legal 

quando se tratava de doação de escolas, o edifício foi entregue ao Estado114, como se 

pode ler em documento existente na Direcção Regional da Educação do Norte, no qual 

estão registados os seguintes elementos115:  

                                                   
114

 Actualmente, é propriedade da Câmara Municipal da Maia, com utilização e gestão da Junta de 

Freguesia de Gueifães. 
115

 Estes elementos foram retirados directamente do livro contendo a ficha de registo e instalações da 

escola em análise, na presença da funcionária da DREN responsável pelo fundo das escolas primárias. 

Conforme indicado por esta, foi solicitada fotocópia do documento em 24/07/08. Até à data, não 

obtivemos resposta, apesar de termos questionado os serviços por diversas vezes, quer pessoalmente quer 

por escrito. 

Figura 9 - Acto inaugural da construção. 6 de 

Setembro de 1893. Fotografia de Guedes de Oliveira. 

Fonte: E.B.1/JI de Gueifães 

Figura 10 - Depoimento do rei D. Carlos, in Livro 

de Visitas. 6 de Março de 1894.  

Fonte: E. B. 2/3 de Gueifães. 
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 - ficha de registo e instalações: Escola da Igreja; 

- edifício: sem tipo definido; 

- localização: Lugar da Igreja, Gueifães; 

- propriedade: Estado 

- finalidade: entregue para servir como escola; 

- data: 6 de Março d 1894; 

- composição: quatro salas. 

     Não foi possível encontrar qualquer tipo de escritura, quer da aquisição do terreno, 

quer do edifício. 

     Foi-lhe dado o nome de Eschola Principe da Beira em honra do infante D. Luís 

Filipe116.  

A sua estrutura física inscreve-se na tipologia de arquitectura das escolas Conde de 

Ferreira, embora se diferencie destas por ter quatro janelas na fachada principal, virada 

a sul, ao contrário daquelas que usualmente só tinham uma janela de cada lado da porta 

principal. Acedia-se a esta por uma escadaria de um lanço com guardas de ferro. O 

estilo é o neoclássico de planta longitudinal117. A platibanda rematada nos cunhais por 

jarrões, tendo ao centro frontão de volutas truncado e rematado com escultura de vulto, 

parece demonstrar o desejo de uma certa ostentação.  

Esta diferença explica-se, porventura, pelo facto de este edifício ter origem num acto 

de filantropia individual, propiciadora de uma certa largueza de gastos, e não, como no 

caso do legado do Conde de Ferreira, de uma filantropia com alcance nacional, onde a 

relação custos-benefícios teria de ser, obrigatoriamente, mais apertada e controlada.  

Esse legado disponibilizava 1 200$000 réis para a construção e apetrechamento de 

cada escola, sendo que os mesmos gastos para a escola em estudo ascenderam a 5 

000$000 réis, como já referido. 

Não deixa de ser curioso verificar que, apesar de todas as valências que a escola foi 

assumindo ao longo do século XX, a sua fachada nobre, bem aberta aos olhares dos 

habitantes da freguesia, não sofreu qualquer modificação estrutural, sinal de que este 

objecto foi adquirindo um papel de símbolo patrimonial e de afirmação da própria 

freguesia.  

                                                   
116

 O título de Príncipe da Beira era dado ao primeiro filho do herdeiro da Coroa Portuguesa. Na altura em 

que D. Luís Filipe nasceu, o seu pai, D. Carlos, ainda não era rei, mas apenas o herdeiro da Coroa. 
117

 Cf. IHRU/Escola Nº 1 de Gueifães/Escola Príncipe da Beira. 
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Na falta da planta original, socorremo-nos do auto de vistoria, datado de 11 de 

Janeiro de 1894, no qual se descrevem as dependências do interior do edifício: uma sala 

para exercícios escolares com a área de 12mx6,30m=75,6 m
2
, 4 m de altura do tecto, 

num volume de 282,400 m
3
; luz bilateral fornecida por seis janelas, cada uma com 2 m 

de altura e 1,10 m de largo; uma porta exterior de serviço com guarda-vento; habitação 

do professor com uma sala, com janela e porta para o exterior, um quarto, outros dois 

quartos com dimensões mais reduzidas, cozinha e despensa.  

Poder-se-á comprovar estas informações com a planta de remodelação do edifício, 

com data de 31 de Outubro de 1931 (fig. 14). 

O mesmo auto de vistoria fornece-nos, igualmente, informações quanto ao exterior: 

no fundo da escola havia um grande espaço para jardim e quintal agrícola, cercado em 

todo o seu perímetro de gradeamento de ferro, poço para água e latrinas com gabinetes e 

urinóis.    

Mais se especifica que, na hora da abertura, a escola estava apetrechada de todo o 

material pedagógico de ensino, tais como mobília, mapas, caixa métrica e tudo o mais 

indispensável a uma escola bem organizada. 

 

 

Figura 11 - A Escola Príncipe da Beira, antes das 

obras de remodelação. Fonte: fotografia particular 

(2008) Figura 12 - Escola Conde de Ferreira, em Setúbal. 

Fonte: fotografia particular (2009) 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Projecto para as “escolas conde de 

Ferreira”, 1866.. In BEJA, Filomena, et alli, 

“Muitos anos de escola”, p. 46 

Figura 4 – Planta da Escola Primária de Gueifães  

Fonte: AHME, Arquivo das Escolas Primárias, 

processo nº 4180, caixa 13-A 

Figura 5 - Peça de mobiliário recomendado, em 

1877. Direcção-Geral da Instrução Pública.  

Fonte: BNL, in BEJA et al., p. 48 



55 

Quanto aos primeiros alunos e professor, a freguesia, em atenção aos resultados do 

recenseamento às crianças em idade escolar, foi contemplada, pela Junta Escolar, no 

plano geral por esta elaborado, com duas escolas, uma para cada sexo. 

Todavia, foram, somente, 65 rapazes os primeiros alunos da escola, um número 

ligeiramente inferior  aos 70 meninos  em idade escolar referidos  em carta dirigida pelo  

administrador do concelho da Maia ao governador civil em 31 de Janeiro de 1894118 e 

sustentado pelo recenseamento anual que a junta de paróquia efectuava e enviava para a 

câmara, como era sua obrigação legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola foi planeada, primeiramente, com uma única sala de aulas e a opção foi 

pela frequência de alunos do sexo masculino. Mas logo o doador reconheceu a 

necessidade de a adaptar a mista, o que veio a acontecer dois anos decorridos. 

Dado o projecto inicial, não se exercia aqui um ensino graduado, até porque só havia 

uma professora em serviço. Também não havia dependência para o ofício 

administrativo. 

Essa primeira docente foi Maria Ferreira da Cruz, distinta e premiada aluna da 

Escola Normal com o curso complementar e casada com um irmão de Joaquim Carlos 

                                                   
118

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, processo 7 

Figura 16 - A primeira turma 

masculina no primeiro dia de aulas, 

6 de Março de 1894.  

Fonte: E.B.1/JIGueifães 

Figura 17 - A primeira turma feminina. 

(s/data). 

Fonte: E.B.1/JIGueifães 
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da Silva. No quadro da Portaria de 19 de Maio de 1860, um dos benefícios postos à 

disposição dos doadores de escolas era a possibilidade de estes indicarem o nome do(a) 

primeiro(a) professor(a) a ocupar o cargo. Tudo indica ter sido este o caso, dado o grau 

de parentesco familiar entre a professora e o benemérito. No sentido de se saber mais 

sobre a docente, foi solicitada documentação ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo – 

Processo de Provimento de Professores – século XVIII-XIX (maços de instrução), a 

aguardar resposta. 

Esta manteve-se à frente da escola até à aposentação, sendo responsável pela 

educação de gerações sucessivas de gueifanenses. O seu nome aparece, ainda, como 

vogal no livro de termos de exame do 2º grau119 já na década de trinta do século XX 

(reformou-se em 1931, conforme consta na lápide toponímica da rua com o seu nome, 

em Gueifães). 

Os gastos iniciais com a escola compreenderam a aquisição da primeira parcela de 

terreno, no valor de 4 contos e 73 mil réis, adquirida a Augusto Francisco da Cunha,120 

da freguesia de Aldoar, concelho de Bouças,
 
acrescentando-se, anos depois, uma nova 

parcela no valor de 120 000 réis e os 5 000$000 réis fortes da construção e 

apetrechamento atrás referidos. O material foi construído propositadamente para a 

escola, seguindo os modelos oficiais recomendados em 1877, pela Direcção-Geral da 

Instrução Pública. 

A localização da escola em lugar isolado, como convinha à sua dignificação, como 

templo dedicado ao saber e à libertação dos povos, descentrado para norte em relação ao 

até então centro cívico da freguesia, que se situava mais a sul junto da igreja matriz, a 

agora chamada igreja velha, veio abrir o caminho para um novo urbanismo e 

centralidade ao fazer passar o principal eixo rodoviário junto do estabelecimento de 

ensino.  

Mais tarde, na década de sessenta, o próprio edifício actual da junta veio 

estabelecer-se mesmo ao seu lado, assim como à sua volta se foi estabelecendo, ao 

longo do século XX, a maior parte das actividades de serviços, como os correios, lojas 

de comércio, bancos, outras escolas e prédios de habitação. 

É de assinalar que o próprio edifício da primeira escola de Gueifães albergou ao 

longo do século passado várias instituições, como correios, ciclo preparatório, escola de 

                                                   
119

 Ensino Primário Elementar, Região Escolar do Porto, Livro de Termos de Exame do 2º Grau, 1932, 

p.22verso, arquivo da Escola E.B. 2/3 da Maia 
120

 Livro de Actas 1880, folhas 34 verso, 35 e 35verso 
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música e infantário, deslocando-se o centro cívico de Gueifães para junto da escola, 

como se pode comprovar nas duas plantas seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Planta indicativa do terreno oferecido para adicionar ao terreiro 

paroquial 

Fonte: ADP, fundo Governo Civil do Porto, localização: C/2//9/1-1742. (2 de 

Abril de 1910) 
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Actualmente está a sofrer grandes obras de remodelação, mantendo-se, contudo, 

intacta a estrutura física exterior, como parte integrante de um projecto abrangendo 

várias valências, desde nova sede da freguesia, museu escolar, sala de espectáculos e 

serviços de apoio aos vários grupos etários da freguesia. 

Interessante verificar que as suas paredes continuam vivas, actuantes, servindo a 

população, adaptando-se às novas exigências. A persistência da sua centralidade poderá 

considerar-se um exemplo de património imaterial.  

Figura 19 – Carta patrimonial de Gueifães 

Fonte: Junta de Freguesia de Gueifães (s/data) 
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2.2.4. A instrução elementar: contextualização na freguesia 
 

Com o objectivo de interpretar a implantação da instrução na freguesia de Gueifães, 

estudando as condições em que se iniciou, a primeira questão que se nos colocou foi 

determinar de que tipo de escola se tratava. 

O pedido para a construção da escola refere-se a um estabelecimento de instrução 

primária elementar, conforme documentação existente na Direcção-Geral de 

Arquivos121, a saber: correspondência expedida pelo Comissariado da Instrução Primária 

no Porto (17/02/1894), pela Câmara Municipal do Concelho da Maia (22/02/1894) e 

pelo Conselheiro Governador Civil (17/02/1894), decreto real de criação de uma cadeira 

de ensino primário elementar (24/02/1894), parecer da Comissão Distrital do Porto 

(15/02/1894) e acta de sessão da Câmara Municipal do Concelho da Maia (9/10/1893). 

Para responder à questão de sabermos em que medida a escola respondia aos 

factores população e estrutura sócio-económica, tentámos procurar dados económicos e 

financeiros referentes especificamente a esta freguesia nos seguintes organismos: Junta 

da Freguesia de Gueifães, Arquivo Municipal da Maia, Arquivo Distrital do Porto, 

Anafre, Biblioteca Central de Finanças, Arquivo Contemporâneo do Ministério das 

Finanças, Direcção-Geral de Arquivos/TT, Tribunal de Contas, INE e CCDRN. A 

pesquisa forneceu alguns dados. 

Para os anos mais próximos da inauguração da escola, em 1894, os livros de actas 

consultados na Junta de Freguesia (anos de 1890122, 1891123, 1892124) revelaram os 

seguintes números nos orçamentos anuais, em réis: 

                                                   
121

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, Processo 7 
122

 Livro de Actas 1880, folhas 117, 117verso e 118 
123

 Livro de Actas 1880, folhas 130verso, 131, 131verso e 132 
124

 Livro de Actas 1880, folhas 141verso, 142, 142verso e 143 
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     Para o ano de 1892 encontrámos os mesmos valores confirmados no Livro de 

Registo de Orçamentos e Contas de Juntas de Paróquias (1886-1913)125, do distrito do 

Porto. 

No livro de actas de 1892-1902, na acta de sessão de 3 de Novembro de 1895126, o 

presidente da junta de paróquia refere que não se tendo feito orçamento desde o anno de 

mil oito centos novente e tres, em virtude da lei do Exmº ministro José Dias Ferreira, e 

tendo estado os titulos de divida em poder da Ilmª Camara, e não tendo havido por esse 

motivo rendimento suficiente para o poder fazer; e como agora já se achão esses titulos 

em poder da junta de parochia, e tendo esta já algum rendimento, e para o poder 

gastar athe onde chigar, prepunha o orçamento geral da receita e despesa do ano de 

mil oito centos noventa e tres. Consequentemente, no gráfico nº 2, o orçamento de 1895 

refere-se, efectivamente, ao do ano de 1893. 

     Quanto à população, segundo dados do INE, a freguesia de “Guinfães” (S. Faustino) 

aparece, no censo de 1890, com 1 261 habitantes127, numa área de 2,8 km
2
, situando-se 

abaixo da população média por freguesia no distrito do Porto, que se situava em 1 441. 

Era, no entanto, a terceira, em população, das dezassete freguesias que compunham o 

concelho da Maia. 

No seu todo, este município era composto por 18 831 habitantes, num distrito do 

Porto com a maior densidade populacional do Continente. Verifiquemos os números 

apurados, no censo de 1890, para essa freguesia: fogos, 317; população de residência 

habitual, 1261; população de facto (presente na ocasião do recenseamento), total, 1265; 

varões, 618; fêmeas, 647; com nacionalidade portuguesa, naturais do concelho, 1156, de 

outro concelho do mesmo distrito, 76, de outra naturalidade, 76; estrangeiros, 2; 

solteiros, varões, 393, fêmeas, 351; casados, varões, 206, fêmeas, 240; viúvos, varões, 

19, fêmeas, 56; analfabetos, varões, 391, fêmeas, 575; saber ler, varões, 2, fêmeas, 5; 

saber ler e escrever, varões, 225, fêmeas, 67. 

Na acta da sessão da Câmara da Maia, de 9 de Outubro de 1893,128  pode ler-se: A 

freguesia de Sam Faustino, d´este concelho, contendo para mais de 1:200 habitantes 

com 300 fogos, e 100 creanças na edade escolar (…). 
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 ADP, maço 3991, folhas 173verso e 174 
126

 Livro de Actas 1892-1902, folhas 13, 13verso e 14 
127

 Censo da População no Reino de Portugal no 1º de Dezembro de 1890, Volume I, capítulo VII, pp. 

188 e 189 
128

 Ministério da Cultura/DgArq/Torre do Tombo, Ministério de Instrução Pública, caixa 149, Processo 7 
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Em ofício da Câmara Municipal da Maia dirigido ao Governador Civil, de 12 de 

Fevereiro de 1894,129 informa-se que existiam na freguesia de Gueifães 70 crianças do 

sexo masculino, em idade escolar.  

A população do concelho da Maia, de que fazia parte a freguesia de Gueifães, 

aparece, no censo de 1890130, dividida pelas seguintes actividades económicas: trabalhos 

agrícolas, 7 049; extracção de matérias minerais da superfície do solo, 61; indústria, 9 

513; transportes, 153; comércio, 991; força pública, 7; administração pública, 58.  

São referidas, nas profissões liberais, 202 pessoas; vivendo exclusivamente dos seus 

rendimentos, 66; trabalhos domésticos, 338; improdutivos/profissão desconhecida, 316; 

pessoas de família sem ocupação lucrativa, 7 082 (distribuídos pelas categorias 

mencionadas atrás); e serviçais empregados no serviço doméstico, 189 (distribuídos 

pelas categorias mencionadas atrás), concluindo-se que a maior parte da população da 

Maia estava ligada aos sectores primário, através da agricultura, e ao sector secundário, 

com o número mais elevado de profissionais na indústria/manufactura. 

       Daí, poder inferir-se que a Maia e, acompanhando a mesma tendência, seguramente 

Gueifães forneciam mão-de-obra para as novas indústrias emergentes no Porto e 

arredores, além de manterem um forte cariz, já tradicional em Terras da Maia, de 

ruralidade, ocupando-se quer nas actividades artesanais quer na agro-pecuária e 

vendendo os seus excedentes na feira semanal de Santana. Um concelho em 

transformação, a acompanhar os desafios da modernidade. Há registos de famílias, nos 

quais se relata que o homem da casa vinha trabalhar para o Porto durante a semana, 

onde dormia, muitas vezes nas chamadas “casas de malta”, só voltando a casa ao fim-

de-semana, para tratar da horta, cuja lavoura era assegurada pela mulher e filhos durante 

a semana131
.   

Contudo, no que respeita especificamente a Gueifães, a leitura das actas de sessões 

da junta de paróquia fornecem dados que reforçam a imagem de uma freguesia ainda 

estruturalmente ligada à exploração da terra: mapas estatísticos da produção e consumo 

de cereais, legumes e leguminosas e animais domésticos, inquérito agrícola, 
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 Idem 
130

 Censo da População no Reino de Portugal no 1º de Dezembro de 1890, Volume III, quadro V, pp. 

152- 153 
131

 ALVES, Jorge Fernandes, Lógicas Migratórias no Porto Oitocentista, in Emigração/Imigração em 

Portugal, Actas do Colóquio Internacional sobre Emigração/Imigração em Portugal (séc. XIX-XX), 

Colecção Estudos, Lisboa: Editorial Fragmentos, 1993, p. 86: O Porto, de resto, só por si era responsável 

por um importante fluxo de vaivém semanal de trabalhadores dos arredores que para lá se deslocavam, 

pernoitando de segunda a sábado nas casas de malta, para retornarem à aldeia no fim-de-semana. (Cf. 

Comissão Central Directora do Inquérito Industrial, Inquerito Industrial de 1881 – Inquerito Directo – 

Segunda Parte – Visita às Fábricas – Livro Segundo, Lisboa, Imprensa Nacional, 1881, pp. 34-35) 
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obrigatoriedade de contribuição de um dia de trabalho braçal e de bois e carros para 

melhoramento de caminhos vicinais, enumeração dos foros, censos e impostos a que 

estavam sujeitos os paroquianos. Quando se analisa, no quadro 5 (página 42), a rubrica 

correspondente à percentagem sobre as contribuições do Estado, no orçamento para 

1891, constata-se que a contribuição predial era muito superior às contribuições 

industrial e renda de casa e sumptuária. De igual modo, as mesmas actas referem-se, 

frequentemente, à profissão de lavadeira, para as senhoras, e às várias artes da 

construção civil, para os homens, além de lavradores. São, também, mencionados 

alguns elementos masculinos que emigraram. 

A articulação entre as várias instâncias do poder quanto à instrução nesta freguesia 

seguiu, por um lado, a reforma de Rodrigues Sampaio, de 2 de Maio de 1878, que fazia 

enquadrar a instrução no Conselho Superior de Instrução Pública, de âmbito nacional, 

na junta escolar, de dimensão concelhia, e no delegado paroquial, a nível da paróquia, 

nomeado pela Junta Escolar, e, por outro lado, a lei sobre as contribuições, a qual 

enquadrava o financiamento do parque escolar. 

De acordo com o que estava legislado, a análise de documentação emanada da Junta 

de Freguesia de Gueifães, Arquivo Distrital do Porto e Direcção-geral de Arquivos 

clarifica o envolvimento que o município da Maia e a freguesia de Gueifães tiveram ao 

nível da instrução e a sua consonância, nem sempre célere, e muitas vezes aproveitando-

-se do acaso de circunstâncias favoráveis, com os grandes desígnios nacionais no 

domínio da educação. Como testemunho dessa morosidade132 está o facto do processo 

para a criação da escola se ter iniciado em Fevereiro de 1880 e a inauguração da mesma 

ter sido somente em 1894, e ficando a dever-se a sua edificação a um particular. 

Segundo Felgueiras133, a rede de instrução primária elementar do concelho da Maia 

compreendia, na época em estudo, ensino privado e público. Ao fazerem-se petições 

para a criação de escolas públicas, diminuíram as de ensino privado, havendo 

transferência de mestres para o sector público, tornando-se este dominante e a funcionar 

como modelo.    
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 Para entender esta
 
morosidade ver  in http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2241.pdf, ALVES, Jorge 

Fernandes, Analfabetismo e Emigração – O caso do distrito do Porto no século XIX, Revista da 

Faculdade de Letras, p. 282 : (…) a lei de 1878 (…) transferia as obrigações com a construção, 

manutenção e pagamento do corpo docente para as autarquias, o que veio a revelar um grande fracasso, 

pois (…) não foram acauteladas contrapartidas financeiras, além de que, muitas vezes, eram os senhores 

locais, dominando o aparelho do poder autárquico, os primeiros que estavam contra a criação de 

escolas, as quais levariam a uma sobrecarga fiscal de que não queriam ser responsáveis nem vítimas 
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 GRAÇA, Odete, FELGUEIRAS, Margarida Louro, (coordenação editorial), Escolas Conde de 

Ferreira – Marco Histórico da Instrução Pública em Portugal, Edição Assembleia Municipal de 

Sesimbra, Câmara Municipal de Sesimbra, 2009, p. 162 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2241.pdf


63 

Como poderemos comprovar pela leitura da acta da reunião da Junta de Paróquia de 

1/2/1880134, as condições impostas à construção de um novo edifício para escola pública 

na Freguesia de Gueifães teriam de se submeter às directrizes emanadas da portaria de 

1866 do Ministério do Reino, sob o título Instruções sobre a fundação de escolas de 

adultos, creação de novas cadeiras de francez e de inglez, construção de casas para 

escolas primárias, concessão de subsídios do estado, etc. 

A regulamentação dizia respeito ao terreno, que deveria compreender uma área para 

a casa, habitação dos professores e recreio dos alunos, a qual deveria ser não inferior a 

600m2, situar-se num sítio saudável, central à freguesia, de fácil acesso, afastado das 

estradas de grande movimento e portador de condições de higiene, ventilação e luz.  
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 Livro de Actas 1871 a 1881, folhas 52 e 52verso 
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Conclusão 

 

O estudo desta escola, articulado com as condições e os factores que concorreram para a 

sua implantação, tornou evidente a relevância da acção dos emigrantes de torna-viagem 

para a revitalização da vida colectiva, como foi notório na pequena comunidade de 

Gueifães, no final do século XIX. Constatou-se que a escola foi implantada numa zona 

que se insere no distrito do Porto, de forte apelo emigratório, nessa época quase em 

exclusivo para o Brasil. São várias as referências a emigrantes para esse país nas actas 

das sessões da junta de paróquia, dando-nos conta da vida quotidiana dos familiares que 

por cá ficavam, o que se inscreve num modelo muito vulgarizado de arranjo familiar e 

redes migratórias nesta região – abalavam os homens, enviando as remessas de dinheiro 

para as esposas, filhos, pais ou outros parentes, que por cá tratavam da economia 

doméstica e aplicação do capital, sempre com o objectivo do retorno, como tudo indicia 

ter sido o caso do benemérito da obra em estudo. 

     O acto de Joaquim Carlos da Silva junta-se ao de outros emigrantes maiatos, que 

seguiram idêntico modelo de emigração-retorno com sucesso e que contribuíram para o 

progresso dos seus locais de origem, como José da Silva Ferreira, Visconde de 

Barreiros. A Maia, no século XIX, foi um dos concelhos do Porto com forte fluxo 

migratório e isto é visível no património construído do concelho, numa continuidade da 

casa de lavoura tradicional à qual foram sobriamente acrescentados elementos exóticos 

à paisagem rural, sem grandes rupturas. 

    Há momentos em que as sociedades saem da sua imobilidade pressionadas pelo 

crescimento demográfico, pela emigração ou por alterações sensíveis nos campos 

político, social ou económico. Esta é a moldura para a mobilidade social e as obras de 

benemerência procuram legitimar esse desejo de ascensão social. O Estado português, 

em situação de crise financeira recorrente, vai aproveitar essa procura de nobilitação 

estabelecendo uma política efectiva de troca entre a doação de bens (hospitais, escolas, 

asilos), por parte de particulares, pela atribuição de comendas e títulos (viscondes, 

condes, barões), certificando a ascensão na escala social. Esta política era atestada pela 

Família Real, que procedia à entrega destas benesses, muitas vezes pessoalmente, como 

foi o caso do dia da inauguração da escola, durante a qual o rei D. Carlos agraciou o 

benemérito com a Ordem de Cristo.  

     Convém, igualmente, salientar que estes actos inaugurais se revestiam de muita 

pompa e com a presença de representantes das instâncias dos poderes local e central, 
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assim como da hierarquia da Igreja, o que contribuía para a glorificação do agente 

doador, servindo os interesses de ambas as partes envolvidas, Estado e particulares.    

      Joaquim Carlos da Silva rasgou o caminho para uma nova elite local, a par da já 

existente, velha e nova que subsistem na dinâmica local até aos dias de hoje, como se 

pode verificar no convívio que mantemos com a comunidade no exercício das nossas 

funções profissionais. O benemérito foi o exemplo vivo de que, apesar do nascimento 

humilde, há a possibilidade de modificar essa situação, através do trabalho e boa 

conduta social. As sociedades precisam destes exemplos positivos, embora raros, para 

se galvanizarem e caminharem em frente. Lembrar que sempre houve uma cultura 

estatal de fazer assentar as bases do progresso na iniciativa particular135. É um fenómeno 

recorrente nas várias épocas da nossa história. A prová-lo está uma afirmação proferida 

por um dos oradores, o adjunto do comissário da instrução primária da circunscrição 

escolar, no acto inaugural da construção da escola em 6 de Setembro de 1893: (…) 

fazendo votos por que o governo premeie com a medalha de ouro da instrucção publica 

a dadiva generosa d’aquelle cavalheiro (Joaquim Carlos da Silva). 

A localização da escola veio, parece-nos de sublinhar, abrir o caminho para um 

novo urbanismo e centralidade da freguesia ao fazer passar o principal eixo rodoviário 

junto desse estabelecimento de ensino, deslocado do eixo paroquial (igreja), ao longo do 

qual se foi estabelecendo, com o decorrer do século XX, a maior parte das actividades 

de serviços. No plano de remodelação urbanística que, na actualidade, a Câmara da 

Maia desenvolve nesta freguesia, a abertura em Julho de 2009 de um novo arruamento 

com o nome de Dr. Aristides de Sousa Mendes na parte de trás da escola, onde se 

construirá o novo centro cívico de Gueifães, faz com que a Escola Príncipe da Beira, 

com a valência de museu, permaneça parte essencial da nova centralidade da autarquia.  

Integrando-se a realidade local num contexto nacional, o estudo permite concluir 

que o aparecimento desta escola se inclui num processo de continuidade dentro da 

implementação da rede nacional de instrução, nomeadamente a primária elementar, no 

final do século XIX, verificando-se, contudo, uma certa originalidade já que se operou a 

intervenção de um particular no pagamento dos custos com a construção e 

apetrechamento da mesma. As actas da junta de paróquia, os artigos na imprensa da 

época e o material consultado na Direcção-Geral de Arquivos/Torre do Tombo atestam 
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 GRÁCIO, Rui, Ensino Primário e Analfabetismo, in Dicionário de História de Portugal (dir. Joel 

Serrão), II, Porto: Livraria Figueirinhas, 1981, p. 395: (…) Na metrópole os governos aceitam e 

estimulam uma iniciativa privada que os alivia de responsabilidades administrativas e financeiras. À 

caridade vem acrescentar-se o filantropismo burguês. De ambos se nutrem asilos, escolas, assistência 

escolar, etc. (…) 
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o seu contributo, substituindo nessa incumbência a Câmara da Maia, a braços com uma 

situação de estrangulamento financeiro.  

No entanto, refere-se intencionalmente certa originalidade, uma vez que esta 

doação se inclui na corrente filantrópica tão em voga nesse período da vida nacional, na 

maior parte das vezes da autoria de brasileiros de torna-viagem, como o caso vertente, 

sendo o mais notório o do legado do Conde de Ferreira, mas também de tantos outros, e 

tão oportunamente aproveitada pelos poderes central e local. 

De salientar o discurso liberal sobre a instrução e a sua convicção profunda quanto 

às virtualidades da educação como instrumento de emancipação das classes populares e 

estratégia fundamental para estreitar o fosso que nos separava civilizacionalmente do 

resto do mundo ocidental, nomeadamente na percentagem enorme de analfabetismo. 

A articulação entre a escola e o meio deverá ter como base a relação constante com 

o núcleo museológico que irá ser estabelecido na Escola Príncipe da Beira. Nos 

projectos a desenvolver com os discentes, o objectivo geral deverá ser a educação pelo 

património e os objectivos específicos essencialmente de dois tipos: por um lado, fazer  

respeitar a diversidade patrimonial na prática da conservação, procurando uma 

autenticidade que observe o total respeito pelos valores sociais e culturais e clarificando 

a memória colectiva local, no que diz respeito ao património tangível (o edifício da 

escola) e intangível (os valores que sustentaram a sua construção); por outro, fazer 

assentar a autenticidade na credibilidade e veracidade relativas às fontes de informação, 

numa clara iniciação à investigação científica e ao gosto e hábito pela honestidade 

intelectual. A divulgação do património deverá ter sempre por trás um trabalho de 

pesquisa, que o eleve acima do senso comum.  

Especificando, e numa lógica que se constrói a partir da história local para 

compreender a história nacional, a empatia histórica por parte dos discentes advirá do 

facto da futura escola-museu claramente potenciar, ao seu contexto de origem, a 

compreensão da problemática da emigração/retorno e facultar o sentimento de pertença. 

Este sítio histórico constitui-se como referência espácio-temporal da saída e regresso 

bem sucedido e do contributo dado à Nação pelas sucessivas vagas de emigração. A 

apreensão do conceito emigração, como estruturante da sociedade portuguesa, deverá 

conduzir ao diálogo com os alunos sobre o mesmo fenómeno na realidade actual, uma 

vez que se assiste a um renascer desse movimento em Portugal, assim como ao 

fenómeno da imigração. 
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Ao longo da pesquisa, foi-se tornando cada vez mais nítida a necessidade de 

classificação desta escola como imóvel de interesse municipal ou de interesse da 

freguesia, conferindo-lhe um estatuto jurídico, como instrumento de salvaguarda e de 

gestão do património, uma vez que constitui um marco histórico da instrução pública na 

freguesia e no concelho. A inventariação já se encontra realizada136. Este tipo de 

objectos patrimoniais são arquivos ou monumentos (na acepção mais ampla destas 

palavras), repositórios informativos, mas também são símbolos de acontecimentos, e 

são alvo de interpretação (actualização) constante137.  

 Citando novamente Almeida138, num cadastro do património paroquial, 

eventualmente, poderiam constar (…) os locais com maior carga simbólica, que 

deveriam estar sob a atenção da junta de freguesia, da comissão fabriqueira da igreja, de 

alguma associação local e de serviços da câmara municipal. Pensamos que no caso do 

edifício em estudo – Escola Príncipe da Beira – esta classificação de imóvel de interesse 

da freguesia se ajusta na perfeição, embora a legislação vigente não contemple esta 

figura jurídica. Mas, no concreto, a freguesia e a câmara já lhe reconhecem este valor 

patrimonial, pois estão a proceder à sua reconstrução, obstando à sua alienação material 

e imaterial. 

Por fim, pensamos ser pertinente fazer chegar alguns dos resultados da presente 

investigação à base de dados do ”Museu da Emigração, Comunidades e Luso-

descendentes”139, na qual ainda não há referência a esta escola e a este brasileiro, uma 

vez que um dos principais objectivos deste organismo virtual é estabelecer “links” com 

outras instituições, nomeadamente câmaras municipais, os quais, em rede, possam 

disponibilizar dados sobre a temática da emigração em todas as suas vertentes e 

responder a solicitações colocadas por interessados nestas matérias. 

 

                                                   
136

 Nº IPA PT011306060020 
137

 Cf. ALMEIDA, Carlos Aberto Ferreira de, Património – Riegl e Hoje, separata da “Revista da 

Faculdade de Letras”, II série, vol. X, Porto, 1993, pp. 407-416 
138

 ALMEIDA, 
 
idem 

139
 http://www.museu-emigrantes.org/ 

http://www.museu-emigrantes.org/
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ANEXOS: 
 

Anexo 1: 

Teorias Explicativas do Fenómeno Migratório (Enquadramento 

Macroteórico) 1 

  

Teoria da reacção por fases, de J. Davis e S. Friedlander – “liga o declínio da 

fecundidade às migrações do campo para as cidades e à emigração para o estrangeiro, 

revelando um paralelismo entre a transição demográfica, a industrialização e a variação 

espacial da população”2. 

Teoria de W. Zelinski – parte da teoria anterior e desenvolve que “(...) numa fase de 

pré-transição, quando a mortalidade e a natalidade se apresentam em equilíbrio, com 

base  em  taxas  elevadas  e,  consequentemente, de  crescimento  populacional  nulo  ou  

muito fraco, a migração teria pouco significado (...); à medida que a mortalidade 

começa a decair e a natalidade não a acompanha de imediato resulta um excedente de 

população nas zonas rurais que se dirige para as cidades industriais ou para o 

estrangeiro, verificando-se um salto na mobilidade geográfica de vários tipos (...)”3. 

Teoria da “migração por passos sucessivos” – modelo de atracção/repulsão, 

enunciado por Ernest Ravenstein, o qual, no final do século XIX, propõe o seguinte 

princípio no que à emigração diz respeito: «os processos de dispersão da população das 

zonas de emigração são inversos dos das zonas de imigração, segundo um modelo 

simétrico», pondo em realce os factores associados às áreas de origem e destino4. 

Técnicas e modelos recolhidos e propostos por Daniel Courgeau5 – insistem na 

análise demográfica, espacial e quantitativa, com base em factores de atracção e 

repulsão. 

 

 

____________________ 

1 
Cf. ALVES, Jorge Fernandes, Os Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, 1993, 

FLUP/Biblioteca/Biblioteca Digital/Teses e Dissertações, capítulo 1, pp. 10 a 32 
2  

Citado por ALVES, Jorge Fernandes, Os Brasileiros, Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, 

Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1993, p. 16. 
3
  Citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., pp. 16-17. 

4
  Citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., pp. 17-18 

5
 COURGEAU, Daniel, Analyse Quantitative des Migrations Humaines, Paris, Masson, 1980, p. 217, 

citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., pp. 18-19 
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Análise qualitativa, de Petersen6 – a migração é apresentada em quatro situações de 

interacção (com a natureza, o Estado, normas humanas e comportamentos colectivos), 

considerando-a conservadora ou inovadora, não se especificando se em relação à 

sociedade de partida ou da de recepção, e não se centrando no emigrante, mas sim nas 

migrações. 

Escola Clássica – assenta no princípio da livre troca, que tende para a igualdade 

internacional do preço dos factores capital e trabalho. 

Escola Neoclássica – defende que a emigração «nasce de uma situação de oferta 

ilimitada de trabalho diferenciado»7. O quadro teórico neoclássico explica a «elaboração 

de modelos que fazem intervir a demografia ou a distribuição espacial com variáveis 

económicas»8. 

Interpretações de raiz neomarxista – à luz destes teóricos, a emigração vai buscar 

os seus contingentes aos excedentes de mão-de-obra industrial no movimento de 

internacionalização das relações de produção9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________
 

6  
PETERSEN, W., A General Typology of Migration, in JANSEN, Clifford J., Readings in the Sociology 

of Migration, New York, Pergamon Press, 1966, citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., p. 19. 
7
 TAPINOS, Georges Photios, L’Economie des Migrations Internacionales, Paris, Armand 

Colin/P.F.N.S.P., 1974, pp. 5-7, citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., p. 19. 
8  

ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., p. 19. 
9  

Cf. RODRIGUES, Manuel Montalvo, Imperialismo y Emigracion, in PEREZ, Jose Cazorla, Emigracion 

y Retorno: una perspectiva europeia, Madrid, Instituto Español de Emigracion, 1981, p. 32, citado por 

ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., p. 20. 
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Anexo 2: 

 

 A Problemática do Retorno  

 

Modelo de E. S. Lee1 – analisa os conceitos de corrente e contracorrente, 

correspondendo esta última ao retorno, provocado por uma mudança no equilíbrio dos 

factores negativos e positivos, quer na origem quer no destino, ou “situações de 

expansão ou depressão económica, melhor informação e conhecimento de 

oportunidades”2.  

Teoria de Anthony H. Richmond – Rejeitando os modelos estáticos, propõe o 

“desenvolvimento de sistemas abertos”, que “encarem o processo de adaptação como 

uma gestão de conflitos e tensões estruturais conducentes a várias saídas”3. 

Contributo de E. Reyneri4 – Elabora uma lista de vantagens (redução da pressão 

demográfica, do desemprego e subemprego, acréscimo de qualificações profissionais 

com ganhos no capital humano, remessas de divisas, factor de inovação como estímulo 

ao desenvolvimento social e económico) e desvantagens (desestruturação da população 

em sexo e idade, obstáculo à expansão económica, fuga de trabalhadores mais 

qualificados) das migrações para os países de origem.  

Tipologia de F. P. Cerase5 – assenta na análise das várias situações de retorno: 

fracasso, conservantismo, jubilação e inovação. 

 

 

 

 

 

____________________ 

1
 LEE, E. S., “A theory of migration”, Demography, 3(1), 1966, p. 47-57.,, citado por RICHMOND, 

Anthony H, “Explaining Return Migration”, in KUBAT, Daniel (ed.), The Politics of Return – 

International Return Migration in Europe, New York/Roma, Center for Migration Studies, 1984, citado 

por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., p. 21. 
2
  ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., p. 21. 

3
 RICHMOND, ob. cit., pp. 272-273, citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., pp. 21-22. 

4
 REYNERI, Emilio, Emigracion  y area emissora: el caso de Sicilia, in PEREZ, José Cazorla, ob.cit., 

pp.67-94, citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., pp. 22-23. 
5
 Citado por GONZÁLEZ, Luis Borreguero, El Retorno em la Emigración: Problemas y Possibles 

Soluciones, in PEREZ, José Cazorla, ob. cit., pp. 225-242, citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., 

p.23. 
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Teoria do óptimo demográfico, de Georges Tapinos6 – Após análise das 

abordagens mais correntes, estatística descritiva e analítica, análise custos-benefícios e 

econometria, produziu novas aproximações teóricas a vários níveis. Inscrevendo-se na 

escola neoclássica, e com o sentido de ultrapassar a limitação da explicação demo-

económica, alude à questão estrutural – a emigração europeia correlaciona-se com as 

transformações estruturais ligadas à industrialização. 

Verifica-se uma preponderância dos factores de atracção. A disponibilidade de 

emprego é a principal variável explicativa do fenómeno. Assim, para o entendimento 

deste, além do estudo das variáveis económicas, há que analisar o grau de informação à 

partida, fundamental na tomada de decisões. 

Tapinos interessou-se, igualmente, pela compreensão dos efeitos económicos no 

país de imigração (emprego, salários e nível de vida), desenvolvendo uma análise em 

três momentos: nível microeconómico – migração e equilíbrio do mercado de trabalho; 

nível macroeconómico – crescimento e incidências respectivas nos países de recepção e 

emissão; nível mais alargado – as migrações no equilíbrio internacional, entrecruzando 

mobilidade dos factores com o domínio das trocas e dominação internacionais. 

Ainda segundo Tapinos, são as seguintes as principais motivações para a emigração: 

mutações estruturais, custos de deslocação e selectividade demográfica, esquematizando 

da seguinte forma as determinantes à mobilidade – possibilidade de um cálculo racional, 

natureza das variáveis e ponto de impacto das variáveis. O debate sobre as implicações 

da emigração nos países de recepção e emissão no crescimento económico anda à volta 

das seguintes questões – modo e ritmo de crescimento, implicações na acumulação de 

capital e sua repartição na balança de pagamentos e transferências para o país de 

origem, na inflação/deflação e no progresso técnico.  

Quanto à mobilidade social, Tapinos considera que os imigrantes favorecem a 

ascensão dos nacionais que lhes são superiores, mas bloqueiam a mobilidade dos 

nacionais que à partida são desfavorecidos; quanto à mobilidade geográfica, uns estudos 

apontam para a contenção do êxodo rural nos países de imigração e outros indicam 

saltos dos rurais do sector primário para o dos serviços.  

 

 

 

____________________ 

6
 TAPINOS, Georges Photios, ob. cit., citado por ALVES, Jorge Fernandes, ob. cit., pp. 25-32. 
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Nos países de emissão, as relações com o crescimento económico são analisadas por 

Tapinos seguindo duas vertentes: a preferência pelo presente e a hipoteca do futuro. A 

emigração permite a manutenção dos níveis de produção e um acréscimo de consumo 

de bens essenciais da família do emigrante. As economias, essencialmente, destinam-se 

à construção imobiliária, à adesão a uma profissão independente, a melhorias em 

explorações agrícolas e poupanças. A remessa de divisas e o efeito multiplicador dos 

depósitos favorecem a criação de moeda e a capacidade de crédito da banca. Tapinos 

chama a atenção para o efeito inflacionista causado pelo aumento do poder de compra 

das famílias. A nível estatal, as remessas dos emigrantes provocam mudanças na 

fiscalidade, com evidentes benefícios financeiros. A curto prazo, não “existe uma 

relação endógena que, numa economia de mercado, ligue a emigração e o 

desenvolvimento”. A longo prazo, num país emissor de emigração podem observar-se: 

diminuição da fecundidade e da natalidade, diminuição da taxa de crescimento natural, 

situações de falta de mão-de-obra, falta de medidas criadoras de desenvolvimento, não 

se verificando um aumento do produto interno, mas tão-somente um aumento da 

procura interna. 

Poderemos afirmar, numa breve conclusão, que pela emigração perpassam 

continuidades e rupturas entre o espaço de origem e de destino. A decisão pessoal terá 

de ser cruzada com a criação, por parte dos Estados, de quadros específicos, num 

processo de adequação à conjuntura, nomeadamente os problemas de emprego, 

associados, numa perspectiva macroeconómica, à problemática do crescimento 

económico. 
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Anexo 3: 

 

 

 

 
In Santos, 2007: 50 

 

 

Notas: 

  

RP-regedor de paróquia; AP – administrador de paróquia; Cons. par. – conselho 

paroquial; CP – comissário de paróquia; JP – junta de paróquia; PJP – presidente de 

junta de paróquia 

(*) Em 1842, o regedor não era propriamente magistrado administrativo, mas exercia as 

funções a título de delegação do magistrado concelhio (administrador do concelho). 

Também a JP não era corpo administrativo, porque juridicamente se considerava não 

integrar a organização administrativa; o pároco presidia à junta e o regedor 

executava. 
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In Santos, 2007: 52 

 

 
In Santos, 2007: 53 
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Anexo 4 

 

Discriminação do material recolhido na Direcção-geral de Arquivos 

     

- Decreto de 14 de Junho de 1895 – Título de Visconde de Guinfães a Joaquim 

Carlos da Silva; 

 

- Processo da criação da escola e de uma cadeira de ensino primário elementar: 

 Extracto da acta da sessão de 9/10/1893 da CMMaia, pedindo ao rei a criação da 

escola, enunciando os argumentos a favor desse pedido; 

 Ofício dirigido ao Ministério do Reino/Direcção-Geral de Instrucção Publica/1ª 

Repartição pelo Conselheiro Governador Civil a acompanhar o envio de uma 

representação da CMMaia – 17/10/1893 

 Ofício dirigido ao Ministério do Reino/Direcção-Geral de Instrucção Publica/1ª 

Repartição pelo Governador Civil – 27/12/1893, em que se pode ler “o subsidio 

de casa e mobília, nas melhores condições, dado por Jose Joaquim Carlos, 

capitalista, natural d’aquella parochia (Gueifães) e estabelecido no Brazil” 

 Auto de vistoria à casa destinada a escola da freguesia de Gueifães - 11/1/1894; 

 Cópia da acta de sessão da CMMaia assinada pelo secretário da Câmara – 

22/1/1894 

 Ofício da CMMaia dirigido ao Governador Civil – 31/1/18944, referindo que 

Joaquim Carlos da Silva se presta a doar prédio e mobília “enquanto ali 

funcionar a mesma escola” 

 Ofício da CMMaia dirigido ao Governador Civil – 12/2/1894; 

 Parecer da Commissão Distrital do Porto – 15/2/1894; 

 Ofício do Commissariado da Instrução Primaria no Porto, aceitando a criação 

da escola – 17/2/1894; 

 Pedido dirigido ao Conselho Superior de Instrucção Publica por uma 

representação da Câmara Municipal do Concelho da Maia, pedindo a criação de 

uma escola – sala das sessões da CMMaia - 22/2/1894;  

 Parecer favorável ao pedido do Ministério do Reino/Direcção-Geral de 

Instrucção Publica/1ª Repartição - 22/2/1894; 
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 Estabelecimento de uma cadeira de ensino primário elementar no Lugar de 

Igreja, Gueifães – 24/2/1894; 

 Ofício dirigido ao Ministério do Reino/Direcção-Geral de Instrucção Publica/1ª 

Repartição pelo Conselheiro Governador Civil a acompanhar o envio de uma 

representação da CMMaia – 17/2/1894, em que é citado o benemérito Joaquim 

Carlos da Silva como ofertante da casa, mobília e habitação para o professor; 
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Anexo 5 

      

Livros de actas das sessões da Junta de Paróquia de Gueifães 

 

O material consultado na Junta de Freguesia de Gueifães consta de três livros de 

actas de sessões da Junta de Paróquia de Gueifães:  

A tutela produtora foi a Junta de Paróquia de Gueifães. 

Actualmente, encontram-se à guarda da Junta de Freguesia de Gueifães, sem 

tratamento arquivístico.  

A localização, no período estudado, era “a caza das sessões da Junta de Parochia” 

e noutros locais aparece referido “rezidencia parochial de Gueifaens” 

O objectivo principal seria o registo do despacho dos assuntos considerados 

relevantes para conhecimento dos paroquianos. Esta tomada de decisão cabia aos 

elementos da junta. 

O corpus de análise seleccionado para esta pesquisa é composto por três livros de 

actas, manuscritas, em perfeito estado de conservação, utilizadas para aí serem escritas 

as actas das reuniões da Junta de Paróquia do que se “ deliberar dos serviços que por 

ley do Codigo Administractivo, lhe incumbe a devida administracção (…)”: 

▪ 1º livro, lombada com as datas de 1871 a 1881, composto das actas das  sessões de 

27/5/1871 a 6/3/1881                               

termo de abertura – 12/6/1871                                                       

termo de encerramento – 12/6/1871                                                                                          

“Contem este livro setenta folhas que por mim numeradas e rubricadas (…)”, 12 de 

Junho de 1871, com assinatura do presidente;  

▪ 2º livro, lombada com a data de 1880, composto das actas de 20/3/1881 a 

4/12/1892 

termo de abertura – 28/12/1880 

termo de encerramento – 28/12/1880 

“Este livro tem cento e quarenta e oito folhas, todas numeradas e rubricadas com o 

meu appellido de Lessa” (presidente da Junta de Paróquia ); 

▪ 3º livro, lombada com as datas de 1892 a 1902,  composto das actas das sessões de 

2/1/1893 a 1/8/1897  

termo de abertura – 15/12/1892, assinado pelo presidente, Manuel dos Santos Lessa 
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termo de encerramento – 15/12/1892, assinado pelo presidente, Manuel dos Santos 

Lessa      

O livro só está parcialmente escrito. “Este livro (…) fica sem effeito ate ao seu 

termo do encerramento para o fim a que era destinado em virtude da auctorização 

superior” (11 de Maio de 1902, assinado pelo presidente, Antonio Ramos d’ Ascensão). 

 

Nota: Só são referidas neste anexo as actas cujo teor esteja, directa ou 

indirectamente, relacionado com o assunto em epígrafe, a instrução pública na freguesia 

de Gueifães, no período de 1880 a 1900.  

 

___________________ 

Livro de Actas de 1871 a 1881 

Acta da sessão de 1/2/1880: 

Folha 52 e folha 52verso 

Num ofício do Administrador do Concelho pede-se à Junta de Paróquia de Gueifães 

a escolha de local para edificação de casa para escola de um e outro sexo e habitação 

dos professores. O contexto é o empenho do Governo de Sua Magestade em promover o 

desenvolvimento da instrução popular criando escolas e melhorando condições 

materiais dos edifícios. As condições são as seguintes: terreno com área para a casa, 

habitação dos professores e recreio dos alunos não inferior a 600 m
2
, sítio saudável, 

central à freguesia, de fácil acesso, afastado das estradas de grande movimento, 

condições de higiene, ventilação e luz. 

A deliberação da Junta foi a seguinte: escolha do terreno no campo dos herdeiros de 

Anna Joaquina d’ Alduar, concelho de Bouças, por ser o local mais central e satisfazer 

em tudo às exigências mencionadas no referido ofício. A medição começou do lado 

nascente até preencher a área necessária. 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 4/2/1883: 

Folha 23 e folha 23verso 

Discussão de uma planta de terreno a desapropriar para escola, casa do professor, 

terreiro de recreio e lugar para colocar um cruzeiro e caminho contíguo tudo desenhado; 

um risco de um cruzeiro; dois riscos de uma cruz. 
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____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 2/12/1883: 

Folha 34 e folha 34verso 

O presidente propôs que se desse cumprimento à aquisição dos terrenos para casas 

de escola e professores. 

A junta deliberou fazer uma sessão extraordinária para esse fim 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 12/12/1883: 

Folha 34verso, folha 35 e folha 35verso 

Apreciação da aquisição do terreno para casas da escola, professores e avenida para 

recreio dos meninos e meninas. 

Para dar seguimento a este processo foi nomeada uma comissão auxiliar desta junta 

composta por regedor, reverendo pároco, comissão promotora de beneficência e ensino, 

delegado paroquial e outros cidadãos sobre a presidência do reverendo pároco.  

A comissão auxiliar escolheu uma morada de casas térreas e parte dum campo de 

terra lavradia situados no lugar de Igreja desta freguesia pertencentes a Augusto 

Francisco da Cunha da freguesia de Aldoar no concelho de Bouças.  

A junta está habilitada a pagar os referidos terrenos que estão tratados pela quantia 

de 4 contos e 73 mil reis, quantia obtida por donativos. 

A junta irá solicitar a competente aprovação da Excelentíssima Comissão Delegada 

da Junta Geral para a efectuação da compra na semana seguinte a esta data. 

A junta de paróquia concedeu poderes ao presidente para que este a representasse na 

compra dos terrenos.  

De notar que a junta escolar, no plano geral, contemplou esta freguesia com duas 

escolas. A população escolar é de 74 meninos e 72 meninas na idade escolar. Quanto à 

população, Gueifães é a terceira freguesia do concelho. Constatou-se que não existe 

uma escola oficial na freguesia e que as de ensino livre são simplesmente uma miséria.  
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____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 12/12/1883: 

Folha 34verso, folha 35 e folha 35verso 

A junta irá solicitar a competente aprovação da Excelentíssima Comissão Delegada 

da Junta Geral para a efectuação da compra na semana seguinte a esta data. 

A junta de paróquia concedeu poderes ao presidente para que este a representasse na 

compra dos terrenos.  

De notar que a junta escolar, no plano geral, contemplou esta freguesia com duas 

escolas. A população escolar é de 74 meninos e 72 meninas na idade escolar. Quanto à 

população, Gueifães é a terceira freguesia do concelho. Constatou-se que não existe 

uma escola oficial na freguesia e que as de ensino livre são simplesmente uma miséria.  

 

____________________ 

Acta da Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 20/1/1884: 

Folha 37 e folha 37verso 

Necessidade de aquisição de casa e cerca que ficava encravada no terreno que a 

junta comprara a Augusto Francisco da Cunha e aquisição do foro censo imposto nos 

terrenos que já são da freguesia e no que pretende adquirir, posto à venda pela mesa dos 

Meninos Desamparados do Porto. A junta deliberou adquirir a João e José Rodrigues 

casa e cerca cita no lugar da Igreja pela importância de 120 mil reis e compra foro 

imposto nesse terreno e no que a junta comprou a Augusto Francisco da Cunha. Sem 

esta compra não se podiam edificar as casas da escola nas devidas condições. 

Irá solicitar-se à Excelentíssima Comissão Delegada a necessária autorização para 

executar as deliberações desta junta.   

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 3/2/1884: 

Folha 37verso e folha 38 

Ofício duplicado da cópia da acta da sessão de 20/1/1884. 

Devolução da cópia pela Comissão Delegada da Junta Geral do Distrito do Porto. 
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Acórdão da mesma comissão em sessão de 25/1/1884 autorizando a junta de 

Gueifães a levar a efeito a sua deliberação constante da cópia da acta de 20/1/1984 

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 16/3/1884: 

Folha 39 e folha 39verso 

A junta deliberou que no terreno adquirido para casa de escola desta freguesia 

ninguém pudesse gozar de no mesmo deitar entulho nem despejo algum sem 

consentimento da junta. 

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 6/4/1884: 

Folha 39verso, folha 40 e 40verso 

Arrematação da mudança do cruzeiro do terreiro da Igreja para ser colocado no 

novo terreno expropriado. 

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 11/4/1884: 

Folha 40verso e folha 41 

Por um ofício de 24/3/1884, a Câmara do Concelho da Maia faz o pedido à junta de 

recenseamento das crianças de um e outro sexo em idade escolar desta freguesia, 

estipulando-se que o reverendo pároco e delegado paroquial terão de assistir ao 

recenseamento. 

  

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 18/5/1884: 

Folha 42 e folha 42verso  

A junta deliberou proceder ao recenseamento das crianças em idade escolar, dando o 

devido cumprimento ao referido ofício da câmara de 24/3/1884. 
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___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 1/6/1884 

Folha 42verso e folha 43 

Na discussão do orçamento geral da receita e despesa para o ano de 1884, da linha 

33 a 38 pode ler-se: (…) Para despeza com a instrucção propunha dous mil reis para 

expediente; recenseamento das crianças, tres mil e quinentos reis; quatro bancos para 

a escola, doze mil reis, perfazendo a despeza com a instrução a quantia de dezesete mil 

e quinhentos reis (…) Nas linhas 42 a 46 escreve-se: que para satisfazer a despeza com 

a instrucção existia um saldo de sete mil quatrocentos quarenta e quatro reis, e 

propunha tres por cento da contribuição parochial que perfaz a quantia de doze mil 

reis (…)  

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 15/6/1884 

Folha 43verso  

Apresentação do recenseamento das crianças de ambos os sexos em idade escolar 

para ser examinado pela junta e depois ser remetido à câmara do concelho da Maia, o 

que veio a acontecer no dia 22/6/1884. 

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 3/8/1884 

Folha 44verso 

Aparece (?) uma referência a um familiar de Joaquim Carlos da Silva: Agostinho 

Carlos da Silva (pai?) do lugar de Enxinhães da freguesia de Gueifães. Os nomes da 

pessoa e do lugar coincidem com os dados constantes na certidão de registo de 

nascimento de Joaquim Carlos da Silva. 
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____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 2/11/1884 

Folha 47 e folha 47verso 

Linhas 43-47: 

(...) a somma das contribuições que esta freguesia paga ao Estado regula por 

quatrocentos mil reis, em cada anno, sendo vinte e dous por cento para as despezas 

geraes, e um porcento para satisfazer às leis sobre escolas. 

A junta aprovou a contribuição paroquial de 23% sobre todas as contribuições ao 

Estado. 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 21/10/1883 

Folha 51 e folha 51verso 

Assentação de obras de carpinteiro, entre as quais, seis bancadas para a casa da 

escola. E nas linhas 30 e 31 poderá ler-se as seis bancadas para a casa da escola 

ficariam por treze mil e quinhentos reis. 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 5/4/1885 

Folha 54 e folha 54verso 

Deu-se conta da recepção de uma circular oriunda da Câmara Municipal do 

Concelho da Maia, referente ao pedido de um mapa do recenseamento escolar de ambos 

os sexos das crianças na idade de seis a doze anos, até ao dia quinze de Maio de 1885. 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 7/12/1884 

Folha 55verso e folha 56 

Auto de arrematação. Nas linhas 4 a 6 pode ler-se: obra de carpinteiro de fazer 

quatro bancos para a casa da escola, assunto repetido mais adiante, a linha 23 e 24, 
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quatro bancos para a casa da escola, e ainda, linhas 33 e 34, o carpinteiro obrigava-se 

a fazer os quatro bancos, mãos de obra e material, pela quantia de doze mil reis. 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 17/1/1886 

Acta do orçamento de 1886 

Folha 64, folha 64verso e folha 65 

Linhas 23-25: (…) fóros, decima predial e derrama municipal que se pagam do 

terreno expropriada para a casa da escola, tres mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 27-28: (…) despeza facultativa – arbusto para arvorisar o terreno da escola, 

oito mil reis (…) 

Linha 42: (…) recensamento escolar, tres mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 48-57: (…) por conseguinte o saldo escolar é de mil nove centos quarenta e 

cinco reis; tirando uma derrama para o fundo escolar na razão de tres por cento, sobre 

as contribuições do Estado que sommam estas em quatro centos mil reis, são reis dôze 

mil, com o saldo que havia somma esta receita treze mil nove centos quarenta e cinco 

reis; abatendo a referida despeza escolar de seis mil e duzentos reis, fica um saldo para 

o fundo escolar líquido de sete mil sete centos quarenta e cinco reis; pelo que se mostra 

que a somma total do geral e especial de receita e despeza é de cento trinta e sete mil 

cento e noventa e cinco reis, igualados receita e despeza com o referido saldo para o 

referido fundo (…) 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 21/2/1886 

Folha 66verso 

Apresentação de um ofício da Câmara Municipal da Maia solicitando o 

recenseamento das crianças de ambos os sexos de seis a doze anos até ao dia 15/3/1886. 
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____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 21/11/1886 

Acta do orçamento para o anno de 1887 

Folha 74verso, folha 75 e folha 75verso 

Linhas 40-43: 

(…) Receita especial para satisfazer às leis escolares, saldo especial em cófre, reis 

oito centos; tem a tirarse tres por cento nas referidas contribuições do Estado são mais 

doze mil, com aquelle saldo prefaz a quantia de doze mil e oito centos reis (…) 

Linha 45: 

(…) recenseamento escolar, tres mil e quinhentos reis (…) 

Linha 47: 

(…) fica sendo um saldo de sete mil e trezentos reis para fundo escolar (…) 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 16/10/1887 

Acta do orçamento para 1888 

Folha 85 e folha 85verso 

Linha 31: 

(…) decima, foro e derrama municipal que a junta é obrigada a  pagar  do terreno 

que despropriou, tres mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 45-50: 

(…) Receita especial para satisfazer às leis escolares, saldo especial em cófre, sete 

mil e trezentos reis, juntando a este saldo a importância de doze mil reis que foram 

tirados dos tres por cento n’aquellas contribuições do Estado, perfaz a somma da 

receita especial de reis dezenove mil e trezentos  

(…) 

Linhas 51-52: 

(…) recenseamento escolar, dous mil e quinhentos reis (…) 

linha 53 

(…) quatro bancos para a casa da escola, oito mil reis 

linha 55-56 

(…) fica  um saldo de seis mil e oito centos reis para o fundo escolar (…) 
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___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 1/4/1888: 

Folha 90 e folha 90verso 

Linhas 11-15: 

(...) apresentou o presidente um officio da Camara Municipal d’este Concelho, que 

a esta junta os mappas das creanças d’ambos os sexos que tivessem prenchido a idade 

escolar, o que se deliberou e se mandou proceder ao serviço respectivo aos mesmos 

mappas para serem enviados á referida Câmara (…) 

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 17/6/1888 

Acta do orçamento para o ano civil de 1889 

Folha 92verso, folha 93 e 93verso 

Linhas 36-38:   

(…) decima, foro e mais contribuições que a Junta paga do terreno novo que 

despropriou, tres mil e quinhentos reis (…) (refere-se ao terreno para a construção de 

uma escola nova) 

Linha 50-51: 

(…) Receita especial para satisfazer ás leis escolares (…) 

Linha 58-59: 

(…) recenseamento escolar dous mil e quinhentos reis (…) 

Linha 61-62:  

(…) mostra-se que fica um saldo especial de oito mil e oito centos reis para o fundo 

escolar. (…) 

 

___________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 19/8/1888 

Folha 96  

Linhas 17-19: 

(…) Saldo (…) de 1:945 reis para a instrução primaria (…)  
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____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 21/10/1888 

Acta para rectificar a remessa do orçamento para o ano de 1889 

Folha 98verso  

Linhas 35-36: 

(…) decima, foro e mais contribuições que a Junta paga do terreno novo que 

despropriou, tres mil e quinhentos reis (…) (refere-se ao terreno para a construção de 

uma escola nova) 

Linhas 48-49 

(…) Receita especial para satisfazer ás leis escolares (…) 

Linhas 55-56 

(…) recenseamento escolar dous mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 58-59  

(…) mostra-se que fica um saldo especial de oito mil e oito centos reis para o fundo 

escolar. (…) 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 3/3/1889 

Folha 103verso  

Linhas 15-25: 

(...) apresentou elle presidente uma circular N.55 da Camara Municipal d’este 

Concelho de 18 de Fevereiro do corrente anno, em que pede a esta junta o mappa do 

recenseamento das creanças d’ambos os sexos na idade de seis a doze annos, em 

conformidade com o disposto no artigo 2º do regulamento de 11 de Julho de 1880; (...) 

a Junta (...) deliberou para que se tratasse de mandar fazer o recenseamento das 

creanças de ambos os sexos na idade escolar de seis a doze anos, para ser remetido á 

Camara municipal (...) 
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____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 19/5/1889 

Folha 106verso  

Linhas 12-16 

(...) um officio do Administrador d’este Concelho, de 6 do corrente mez em que pede 

a esta Junta uma copia authentica da acta da sessão em doplicado, sobre a 

percentagem nas contribuições directas do Estado, declarando a que é para despezas 

da parochia e a que é para a instrução primaria (...) 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 7/7/1889 

Acta para tirar a percentagem para o orçamento de 1890 

Folha 108 e folha 108verso 

Linhas 32-33 

(...) decima e foro que a Junta paga do terreno novo que despropriou, tres mil e 

quinhentos reis (refere-se ao terreno para a construção de uma escola nova) 

Linhas 57-60 

(…) Receita especial para satisfazer ás leis escolares; saldo especial em cofre, oito 

mil e oito centos reis; tirando como é de costume 3% para o fundo escolar nas mesmas 

contribuições do estado (…)  

Linhas 64-65 

(…) recenseamento escolar dous mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 67-68 

(…) mostra-se que fica um saldo especial de dezeseis mil e seis centos reis para o 

fundo escolar. (…) 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 7/7/1889, 

Acta para tirar a percentagem para o orçamento do ano de 1890, reformada 

Folha 110verso  
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Linhas 34-35 

(...) decima e foro que a Junta paga do terreno novo que despropriou, tres mil e 

quinhentos reis (refere-se ao terreno para a construção de uma escola nova) 

Linhas 59-65 

(…) Receita especial para satisfazer ás leis escolares; saldo especial em cofre, oito 

mil e oito centos reis; tirando-se como é do costume dous, oito centos quarenta e nove 

millesimas por cento para o fundo escolar nas mesmas contribuições do estado a 

importancia de onse mil seis centos e oitenta reis, que juntos áquelle saldo perfaz a 

importancia de vinte mil quatro centos oitenta reis de receita especial; (…)  

Linhas 66-67 

(…) recenseamento escolar, dous mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 69-71 

(…) mostra-se que fica um saldo especial de quinze mil nove centos e oito reis para 

o fundo escolar. (…) 

 

____________________ 

Livro de Actas 1880 

Acta da sessão de 20/10/1889 

Acta do orçamento de 1890 

Folha 112verso, folha 113 e folha 113verso  

Linhas 51-56  

(…) Receita especial para satisfazer ás leis escolares; saldo especial em cofre, oito 

mil e oito centos reis, tirando-se como é de costume, dous, oito centos quarenta e nove 

millesimas por cento para o fundo escolar nas mesmas contribuições do Estado a 

importancia de onze mil seis centos e oitenta reis, que juntos áquelle saldo perfaz a 

importancia de vinte mil quatro centos oitenta reis de receita especial; (…)  

Linha 58 

(…) recenseamento escolar, dous mil e quinhentos reis (…) 

Linhas 60-61 

(…) mostra-se que fica um saldo especial de quinze mil nove centos e oitenta reis 

para o fundo escolar. (…) 
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Anexo 6 

 

Discriminação do material recolhido no Arquivo Histórico do Ministério da 

Educação / Arquivo das Escolas Primárias (excepto documento nº 13) 

 

Nota: a atribuição do número do documento é da nossa autoria 

____________________ 

1- Processo nº 4180  

Caixa nº 13-A 

Arquivo das Escolas Primárias 

“Ampliação da Escola da Freguesia de Gueifães, Maia, Porto” 

29/09/1931 – N.º 127 

origem: Câmara Municipal da Maia ( Presidente João Carlos Vieira) 

destinatário: Inspector – chefe da Região Escolar do Porto 

assunto: pedido de vistoria para apreciação das obras de ampliação da Escola da 

Freguesia de Gueifães para poderem funcionar no mesmo edifício as duas escolas da 

freguesia 

 

____________________ 

2 – 3/09/1931 – L.º 13, N.º 149 

origem: Ministério da Instrução Pública/Região Escolar do Porto/Inspector Chefe 

destinatário: Director geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais - Ministério do 

Comércio 

assunto: pedido de vistoria 

 

____________________ 

3 – 31/10/1931 

assunto: planta da Escola Primária de Gueifães (escala 1/100) com modificações, 

assinada por António Canavarro de Moraes e visto pelo Engenheiro Director (assinatura 

ilegível) 
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____________________ 

4* – 31/10/1931 

origem: Ministério do Comércio e Comunicações/Direcção dos Edifícios Nacionais do 

Norte (Eng. Civil de 2ª classe António Canavarro de Moraes) 

assunto: relatório e vistoria – é descrita a escola, quem a mandou construir, o que foi 

modificado, qual a sua função. São descritas as alterações, pormenorizadamente. 

 

*
 
historial da escola 

____________________ 

5 – 2/11/1931 – N.º 12079, Exp. N.º 12 

origem: Ministério do Comércio e Comunicações/Direcção dos Edifícios Nacionais do 

Norte (Engenheiro Director assinatura ilegível) 

destinatário: Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

assunto: envio de cópia do relatório de vistoria e um croquis das obras realizadas, 

denunciando-se que foram realizadas obras sem prévia consulta das instâncias 

competentes, um abuso que não se deveria consentir 

 

___________________ 

6 – 2/02/1932 – L.º 21, N.º 7 

origem: Ministério da Instrução Pública/Direcção-Geral do Ensino Primário/Repartição 

Pedagógica (Director Geral assinatura ilegível) 

destinatário: Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

assunto: adopção de providências necessárias quanto à apropriação de uma 

dependência do edifício escolar, pertença do Estado, depois de modificado o primitivo 

plano pela Câmara Municipal da Maia, que consentiu no plano, já que as modificações 

foram feitas sem autorização nem fiscalização da Direcção-geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais 

 

____________________ 

7 – 6/02/1932 

origem: Ministério do Comércio e Comunicações/Direcção dos Edifícios Nacionais do 

Norte (Engenheiro Director assinatura ilegível) 

destinatário: Director Geral do Ensino Primário e Normal 
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assunto: confirmação de obras, alterando-se em planta a distribuição anterior do 

edifício escolar, constante do relatório de António Canavarro de Morais enviado junto 

com o ofício nº 12079 de 2/11/1931. Instalaram-se os serviços da Junta de Freguesia de 

Gueifães na parte correspondente à antiga cozinha e à antiga sala de jantar da habitação 

do professor 

 

____________________ 

8 – 16/02/1932 

origem: Inspecção da Região Escolar do Porto/Repartição Pedagógica (Chefe da 

Repartição, Interino, António Justino Ferreira) 

assunto: cópia do ofício L.º 14, n.º 407, emitido pelo Inspector Chefe Aureliano 

Tavares e dirigido ao Director Geral do Ensino Primário, confirmando a apropriação por 

parte da Junta de Freguesia de Gueifães de parte do edifício escolar, consentida pela 

Câmara da Maia, pedindo que o Direcção Geral do Ensino Primário resolvesse este 

assunto 

 

____________________ 

9** – 4/06/1937 – N.º 273 / O.S.N.º 4333 

origem: Câmara Municipal do Concelho da Maia (Presidente assinatura ilegível) 

destinatário: Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

assunto: pedido de autorização de obras de ampliação da escola de harmonia com 

projecto em anexo. Caso essa autorização seja negada, os serviços técnicos do Estado 

deverão elaborar um projecto de ampliação sem qualquer encargo para a Câmara 

 

** falta o projecto, pois foi devolvido à Câmara da Maia em 23/06/1937 

 

____________________ 

10*** – 23/06/1937 – Exp.Nº 12 / N.º 1358 

origem: Ministério das Obras Públicas e Comumicações/Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais/Direcção dos Edifícios Nacionais do Norte (Engenheiro 

Director assinatura ilegível) 

destinatário: Câmara da Maia e Direcção Geral do Ensino Primário 
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assunto: Recusa fundamentada do projecto apresentado pela Câmara da Maia e 

sugestão da construção de um novo edifício com duas salas de aula no terreno que a 

Junta de Freguesia tinha, junto ao edifício actual, de acordo com a lei da altura da 

separação dos sexos 

*** breve descrição da escola e número da população escolar  

 

____________________ 

11 – 23/06/1937 – I.B. 3423 

origem: Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (Engenheiro Director 

Geral, assinatura ilegível) 

destinatário: Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal da Maia 

assunto: Recusa do pedido e sugestão de construção de um novo edifício 

 

____________________ 

12 – 23/06/1937 – I.B. 4652 

origem: Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais  

destinatário: Engenheiro Director dos Edifícios do Norte 

assunto: Concordância com o exposto no ofício n.º 1358 de 22/06/1937 

 

____________________ 

13**** – ano de 1940 – Cadastro dos bens do domínio privado 

assunto: descrição do edifício e suas modificações ao longo do tempo 

 

**** documento fornecido por Prof.ª Ana Paula Faria, directora da E.B. 1 de Gueifães 

 

____________________ 

14 – 28/08/1959 

origem: Câmara Municipal da Maia/ Repartição de Obras (assinatura ilegível) 

assunto: obras de conservação e alteração na Escola Masculina da Freguesia de 

Gueifães (caderno de encargos) 
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