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RESUMO 

 

O presente estudo trata do perfil funcional de Joaquim Sérvulo Correia, reitor do Liceu 

de Camões, em Lisboa, no período de 1950 a 1974. A sua “ação educativa” como reitor é 

analisada tendo em conta as dimensões “administrativa” e “profissional”, e observando com 

maior detalhe, a sua intervenção disciplinar, por si perspetivada como fundamental para o 

sucesso organizacional e educativo. O estudo mostra como um reitor constrói a identidade do 

Liceu através das suas tomadas de posição nos vários conselhos, nas ordens de serviço que 

emite, nos editais que publica, nos ofícios que produz e nas relações que estabelece com a 

comunidade educativa. Nele encontramos a lógica de ação/relação do Reitor, no contexto 

escolar, a partir das suas prioridades, propósitos e fins, enquadrados no contexto histórico e 

organizacional.  

O estudo procura dar resposta a duas questões fundamentais: «Qual é o perfil funcional 

do reitor Sérvulo Correia?» e «Como se carateriza a sua ação educativa?». Foi construído 

através de três eixos de análise: (1) políticas educativas e ensino liceal, visto através de uma 

visão tripartida do perfil de aluno, professor e reitor; (2) ação do Reitor como “administrador” e 

“profissional”; (3) ‘disciplina liceal’ como fator fundamental para o sucesso do “ato educativo”. 

Segue uma tipologia de estudo denominada de caso histórico-organizacional, construída com 

base na pesquisa arquivística, onde se recorre predominantemente aos documentos oficiais 

existentes no arquivo do Liceu de Camões.  

O estudo evidencia que a ação do Reitor oscila entre a figura autoritária e disciplinadora 

e uma atitude paternalista, construída com base numa relação de liderança autoritária e 

controladora que se traduz num apropriar do espaço educativo, da sua “casa”. Os princípios que 

justificam as suas tomadas de ação são o rigor, a honestidade, a qualidade pedagógica, a ordem 

e a disciplina, que visam criar “obra perfeita”, onde o Liceu se torna num espaço que não se 

limita a instruir, mas que serve fundamentalmente para educar. Um “ato educativo” construído 

com base em valores e princípios fundamentais, que traduzem a sua ação numa dinâmica 

moralizadora, onde se afirma como “líder” que tem a seu cargo uma “missão educativa” 

edificada numa “unidade de pensamento” capaz de fomentar o sucesso e o prestígio do Liceu.  

 

 

Palavras-Chave: gestão escolar; liceu; reitor; disciplina; Liceu de Camões; Joaquim Sérvulo 

Correia. 



 

   

ABSTRACT 

 

The present study deals with the functional profile of Joaquim Sérvulo Correia rector of 

the Liceu de Camões, in Lisbon, in the period 1950-1974. His "educational activity" as rector is 

analyzed taking into account the dimensions "administrative" and "professional" and observing 

with greater detail, his disciplinary intervention, put in perspective by him as essential to the 

organizational and educational success. The study shows how a rector constructs the identity of 

the school through his positions on various councils, orders of service that emits, in edicts 

published, crafts which produce and in the relationships that establish with the educational 

community. Here we find the logic of action / relation of the Rector in school context, from its 

priorities, purposes and ends, framed in the historical context and organizational one. 

The study seeks to answer two fundamental questions: "What is the functional profile of 

the Rector Sérvulo Correia?  and “How is characterized his educational action? ». It was built 

by three analysis axes: (1) educational policies and school education, seen through a tripartite 

view of the student profile, teacher and Rector, (2) action of the Rector as "administrator" and 

"professional", (3 ) 'school discipline' as a fundamental factor for the success of  the 

"educational act." It follows a typology study called historical-organizational case, built on 

archival research which resorts predominantly on official documents on file in the Liceu de 

Camões. 

The study evidences that the action of the Rector oscillates between the authoritarian 

and disciplinarian figure, and a paternalistic attitude constructed on the basis of authoritarian 

and controlled leadership that translates into a suitable educational space, of his "home". The 

basics that justify his actions are the strictness, honesty, pedagogical quality, order and 

discipline aimed at creating "perfect work" where the School becomes a space that is not limited 

to instruct but which serves to fundamentally educate. An "educational act" built on values and 

fundamental principles which reflect his action into a moralizing dynamic, where he asserts 

himself as "leader" who has in charge an "educational mission" built in a "unity of thought" able 

to promote the success and the prestige of the School. 

 

Keywords: school management, school, rector; discipline; Liceu de Camões; Joaquim Sérvulo 

Correia. 
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Introdução 

 

 O presente trabalho trata da administração do Liceu de Camões no reitorado de 

Joaquim Sérvulo Correia: 1950-1974. Nele procuramos analisar a ação do Reitor 

enquanto administrador e profissional, tendo em conta as relações que estabelece a nível 

interno e externo, realçando a sua ação disciplinadora, enquanto elemento fundamental 

para o sucesso do Liceu e da formação dos alunos. Através da construção do seu perfil 

de reitor, procuramos conceber e entender o Liceu, tendo em conta o seu modus 

operandi desenhado através das suas tomadas de posição, seja nos vários conselhos a 

que preside, seja na correspondência trocada com a Administração Central, as famílias 

ou com a comunidade. 

 O interesse pelo presente tema surge do facto de termos lecionado filosofia no 

Liceu de Camões, durante os anos letivos de 2003/04 a 2005/06, e contactado com a 

história e as estórias do Liceu, que despertaram em nós a curiosidade por conhecer 

melhor a ação de Sérvulo Correia enquanto reitor. A controvérsia acerca do 

desempenho das suas funções, resultantes das mais diversas imagens construídas com 

base na memória de quem com ele conviveu, levou-nos a sentir a necessidade de 

esclarecer alguns aspetos e elucidar a sua ação educativa através da construção do seu 

perfil funcional. Procuramos aqui clarificar a sua imagem de reitor enquanto portador de 

uma “missão educativa” e “disciplinadora”.   

 A organização do presente estudo segue o modelo de análise desenvolvida por 

Barroso na obra Os Liceus: organização pedagógica e administração (1836-1960), 

onde o autor traça o perfil dos reitores mediante duas categorias: “administrativa” e 

“profissional”. Nesse sentido, o interesse da presente dissertação reside no contributo 

que a mesma dá para a compreensão da ação do reitor enquanto agente “disciplinador”, 

num contexto organizacional específico, onde, ao longo de um período de vinte e quatro 

anos, vai desenhando lógicas de ação através da relação que estabelece com os agentes 

educativos (professores, alunos, Encarregados de Educação, tutela, comunidade…). 

Assim, procuramos clarificar as suas tomadas de decisão, as suas prioridades, o seu 

modo de se relacionar com a “comunidade”, a forma como desempenha os seus papéis 

de “administrador” e “profissional”, o modo como constrói a sua imagem de reitor. 
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 O estudo enquadra-se numa tipologia que poderemos denominar de estudo de 

caso histórico-organizacional e procura responder às seguintes questões: «Qual é o 

perfil funcional do reitor Sérvulo Correia?» e «Como se caracteriza a sua ação 

educativa?». Segue uma análise construída com base na pesquisa arquivista, onde se 

recorre aos documentos oficiais existentes no arquivo do Liceu de Camões. A sua 

leitura é feita tendo em conta a seguinte divisão: a) “documentos internos para leitura 

interna: ordens de serviço, ofícios, editais, atas do Conselho Escolar, Conselho 

Disciplinar e Conselhos de Professores referentes a cada ciclo; b) “documentos externos 

para leitura interna”: correspondência recebida pelo Reitor c) “documentos internos para 

leitura externa”: correspondência enviada pelo Reitor; d) registo biográfico do Reitor: 

documentos referentes ao percurso do Reitor durante os quarenta anos em que exerceu 

funções. 

 A dissertação apresenta uma estrutura organizada em quatro capítulos:  

No capítulo I - Enquadramento Teórico – tomando como referência A. Nóvoa, 

apresentamos uma leitura da política educacional do Estado Novo dividida em quatro 

fases: 1. (1930/36) “difícil substituição de legitimidades”; 2. (1936/47) “construção 

nacionalista da educação”; 3. (1947/55) “acomodação da educação às novas realidades”; 

4. (1970/74) “democratização do ensino”. Pretende-se evidenciar o modo de conceber o 

“ato educativo” desde o rompimento com os ideais da I República até à tentativa de 

“democratização do ensino” com Veiga Simão. Seguidamente, caracterizamos o ensino 

liceal através dos seus objetivos, organização curricular, democratização do acesso e 

sentido ideologizante. No terceiro ponto deste capítulo, traçamos o perfil dos diferentes 

atores que definem o ensino liceal: aluno, professor e reitor. Damos conta do papel de 

cada um no “ato educativo”, e das características fundamentais que os definem e lhes 

dão sentido enquanto atores educativos. Por último, apresentamos o Liceu de Camões 

através de uma visão histórica e procedemos ao estudo orgânico-funcional da 

administração e gestão do Liceu durante o reitorado de Sérvulo Correia. Terminamos 

com a apresentação do reitor Joaquim Sérvulo Correia. 

No capítulo II – Metodologia – começamos por dar conta da investigação 

existente no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa referente ao perfil do 

reitor, modelos de gestão e lógicas de ação, processos de tomada de decisão e gestão de 

conflitos e do contributo desses trabalhos na seleção do nosso campo de estudo e 
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modelo de análise. Seguidamente, definimos o objeto, questões e tipologia do estudo. 

Por fim, são apresentadas as fontes e procedimentos de recolha e tratamento de dados. 

Relativamente ao capítulo III – O Reitor entre o Administrador e Profissional – 

damos conta da atividade do Reitor enquanto “administrador”, salientando os seguintes 

aspetos: restauro e manutenção dos espaços do Liceu; orçamento e funções 

administrativas; intervenção pessoal do Reitor na colocação dos professores; relações 

com o corpo docente e gestão do “pessoal menor”. Na sua ação “profissional”, 

salientamos o seu papel de “professor, líder pedagógico e educativo”, realçando a sua 

preocupação com o aproveitamento e sucesso escolar. Damos ainda conta das relações 

internas e externas no sentido de aferir a sua intervenção nesses domínios. 

Por último, no capítulo IV – A Ação Disciplinar – tratamos da ação disciplinar 

do Reitor enquadrada na sua dimensão “profissional”, salientando os seguintes aspetos: 

conceção do Reitor em relação à disciplina escolar e valores pelos quais pauta a sua 

ação educativa e disciplinadora; quadro normativo que define e o modo como rege a 

vida do Liceu e as relações dos seus diversos atores; a sua intervenção no Conselho 

Disciplinar e na atribuição dos castigos.  
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Capítulo I – Contextualização: o ensino liceal, o liceu e o reitor em 

Portugal (1950-1974) 

 

 

Este capítulo dedica-se à contextualização do ensino liceal. Começa por 

apresentar as fases que marcaram as políticas do Estado Novo. Segue-se uma 

caraterização do liceu para, num segundo momento, definir a sua trilogia educativa com 

base na construção dos perfis dos seus atores principais: o aluno, o professor e o reitor. 

Termina com a apresentação do Liceu de Camões e do seu reitor Joaquim Sérvulo 

Correia. 

 

1. As Políticas Educativas do Estado Novo 

 

O Estado Novo, nascido da ditadura militar de 1926-1930, dita o caminho de 

Portugal durante 44 anos, marcado por um governo autoritário e centralizador. A 

educação em Portugal assume um papel importante nos vários debates que procuram 

definir o sentido do regime. Pretende-se um Estado que seja “novo”, no modo como se 

organiza e, também, na forma como concebe e dita os princípios e valores que devem 

nortear a “nação”, decidindo o papel de cada um, desde o cidadão mais comum ao mais 

ilustre; uma nação que define o espaço que dita a individualidade, um lugar enquadrado 

no contexto social, onde se pretende que cada um se saiba situar, servindo a sociedade 

em função do papel que lhe foi atribuído.  

Segundo Nóvoa (1992:456-461), podemos definir três fases da política 

educacional do Estado Novo. A primeira fase (1930-1936) é caracterizada pela “difícil 

substituição de legitimidades”. O Estado Novo defronta-se com o passado da Primeira 

República e compreende as dificuldades inerentes à mudança. O sistema, enraizado 

numa cultura republicana, edificada nos princípios da revolução de 1910, oferece 

resistência ao novo modo de entender e clarificar o papel da educação no contexto do 

Estado Novo. Esta resistência sente-se com particular incidência na administração do 

ensino e na formação dos professores. Nesta ação contra a escola republicana, destaca-

se uma estratégia de “compartimentação do ensino”, que se manifesta na separação dos 
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sexos e dos grupos sociais; a definição de uma lógica de “realismo pragmático”, que 

procura ajustar a oferta institucional à procura social, tentando limitar o acesso ao 

ensino, em particular às classes sociais mais desfavorecidas; a imposição de uma 

“administração centralista e autoritária” do sistema educativo; uma atitude de 

“desprofissionalização do professorado”, onde o professor se adapta às novas 

necessidades e contextos, sendo desvalorizada a sua formação académica e 

conhecimentos científicos. Este período é marcado pelo início do mandato de Carneiro 

Pacheco como Ministro da Instrução Pública. Homem do regime, nacionalista e 

convicto dos seus ideais, Carneiro Pacheco marca posição desde o início, vendo-se a si 

mesmo como um ponto de viragem no modo de conceber e ver a educação em Portugal. 

Como ele próprio diz no seu discurso de tomada de posse: «Eu não venho render a 

guarda! Venho tomar uma ofensiva. Dirigir a ofensiva do Estado Novo pela educação 

nacional.» (Nóvoa, 1992: 458). 

Esta nova ofensiva define a segunda fase (1936-1947) em que assistimos, 

segundo Nóvoa, a uma “construção nacionalista da educação”. As orientações de 

Carneiro Pacheco indicarão a frequência ideológica que marcará a educação até ao fim 

do regime. O ato educativo passa a ser concebido como um instrumento privilegiado na 

formação dos cidadãos que o irão servir. Ultrapassadas as diversas perspetivas que viam 

na educação um perigo ao próprio regime, a nova visão de Carneiro Pacheco 

caracteriza-se pela tentativa de edificação da escola nacionalista, baseada numa forte 

componente de “inculcação ideológica” e de “doutrinação moral”, onde a escola não se 

limita a assumir a sua função de instrução, mas assume um papel educativo capaz de 

formar consciências. Nesse sentido, são tomadas um conjunto de iniciativas, das quais 

se destacam: adoção da designação de Ministério da Educação Nacional, imposição do 

livro único, criação da Mocidade Portuguesa e da Obra das Mães pela Educação 

Nacional. Encontramos a preocupação de construir uma nova imagem educativa do 

Estado, de introduzir novas instituições e uma nova linguagem reformadora capaz de 

mediatizar o poder.  

A afirmação nacionalista visa assim a estabilidade e o consenso, o primado da 

educação sobre a instrução, assente numa dimensão moral e política. Como refere 

Nóvoa (1992:460)  
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«Muito importante para a compreensão deste momento é a recusa do “estéril 

enciclopedismo racionalista”, que significa na prática a redução dos programas 

de ensino às aprendizagens escolares de base e a valorização dos envolvimentos 

morais e religiosos. Esta atitude dificulta o investimento da escola como espaço 

de mobilidade, acentuando as lógicas de conformação social.» 

Contudo, este modelo educativo incapaz de dar resposta a uma formação adequada ao 

desenvolvimento da sociedade e reduzido muitas vezes a mero instrumento ideológico, 

assente numa “pedagogia nacionalista”, onde as novas ideias não encontram lugar, 

conduz inevitavelmente a um grande empobrecimento do tecido educacional português 

e a um corte com os movimentos educativos além-fronteiras. 

A terceira fase caracteriza-se pela “acomodação da educação às novas 

realidades” e desenvolve-se em dois ministérios: Pires de Lima (1947-1955) e Leite 

Pinto (1955 – 1961). Apesar das diferenças entre os dois ministros, ambas as políticas 

educativas se articulam, visando o desenvolvimento económico e definindo uma rutura 

significativa com as práticas anteriores. É também no período destes dois ministros que 

encontramos uma tímida democratização do ensino, resultante em boa medida da busca 

crescente por parte da população do ensino liceal e técnico, numa lógica de promoção 

social e melhoria das condições de vida. 

A atividade de Pires de Lima fica marcada pelo novo impulso no sentido da 

extinção do analfabetismo em Portugal, pelo Plano de Educação Popular, pela 

Campanha Nacional de Educação de Adultos, pela reforma do ensino liceal e 

publicação do Estatuto do Ensino Liceal e, ainda, pela reorganização do ensino técnico. 

Sobe o tom de ordem, no que respeita ao sentido disciplinador dos liceus, da 

necessidade de acautelar o seu bom funcionamento mediante critérios de gestão muito 

bem definidos. Aumenta a desconfiança em relação à competência dos professores 

liceais e a necessidade de garantir as suas “qualidades morais e cívicas”
1
. Nesse sentido, 

                                                           
1
 Esta postura do Ministro causa alguma agitação e mal-estar entre os docentes, sentimento que está bem 

patente na ata da sessão do Conselho Escolar do Liceu de Camões, datada de 20 de Junho de 1951, onde o 

 reitor Sérvulo Correia afirma: «Em seguida falou da atmosfera de desconfiança que, infelizmente, 

envolve o professorado liceal e que parece ser ainda mais carregada e sentida em Lisboa. Tal 

desconfiança, disse sua excelência, subsiste e atinge professores do Liceu de Camões, facto que se tem 

verificado por queixas e reclamações que lhe têm sido dirigidas pelas instâncias superiores. Ora, em seu 

entender, o professorado tem de agir de forma a se colocar acima de quaisquer suspeições e tem, por 

seguinte, de evitar tudo aquilo que de algum modo possa servir de fundamento para queixas e 

suspeições.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 20 Junho de 1951).   
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assistimos a uma aposta na formação dos professores, centrada numa óptica do ensino 

como sistema de “inculcação ideológica”. Contudo, verificamos uma certa autonomia 

de funcionamento do sistema educativo, onde a existência de um Estado administrativo 

forte, que assume parte das tarefas de controlo ideológico, permite às escolas 

desenvolver outras lógicas de ação, ter espaço para construir uma identidade própria, 

mesmo que centrada na figura do reitor. 

Pires de Lima deixa a pasta da Educação Nacional em 1955, sendo substituído 

por Leite Pinto. O novo Ministro, consciente do atraso de Portugal em relação ao resto 

da Europa, encontra na educação o caminho privilegiado para o desenvolvimento 

económico. Como refere Grácio (1995:473), 

«no seu discurso, novo no Portugal de Salazar, encontramos os ingredientes 

típicos da ideologia político-educacional própria do desenvolvimento capitalista 

europeu: a) necessidade de entrelaçar planificação económica e planificação 

educativa; b) educação escolar encarada como fator de mobilidade social, numa 

civilização em célebre mudança por efeito das revoluções técnica e científica; c) 

alargamento da base escolar de recrutamento de um escol social de dirigentes e 

técnicos competentes.» 

Segundo Proença (1996:730), Leite Pinto assume uma posição crítica face ao deplorável 

atraso técnico e científico em que se encontrava o sistema educativo do país em relação 

aos outros países ocidentais. O Plano de Fomento Cultural e a participação de Portugal 

no Projeto Regional do Mediterrâneo, no âmbito da OCDE, são usados como estratégias 

delineadas no sentido de projetarem uma nova visão do país junto da comunidade 

internacional. Paralelamente, insiste na necessidade do Estado apostar na educação, no 

ensino técnico, de uma “planificação” que permita articular a educação com a 

economia, em suma, segundo Grácio (1995:473), procede a uma apologia de um 

humanismo renovado pelos valores da ciência e da técnica. 

Contudo, das boas intenções de Leite Pinto e das pressões que faz junto de 

Salazar para permitir a massificação do ensino, poucas alterações significativas se 

verificam, com exceção da construção de novas escolas e da passagem do ensino 

obrigatório masculino de três para quatro anos. Homem do regime, mas controverso no 

modo de pensar e conceber o papel da educação no desenvolvimento do país, acaba por 

ser substituído em 1961, dando início a um período que, com exceção da criação do 
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ciclo preparatório do ensino secundário em 1967, não verá alterações significativas até à 

nomeação de Veiga Simão em 1970.     

Às três fases definidas por Nóvoa, julgamos poder acrescentar uma quarta fase 

marcada pelo ministério de Veiga Simão (1970-1974). Nomeado por Marcelo Caetano, 

declara-se a favor de uma “democratização do ensino”, construída com base numa visão 

crítica possibilitadora de novas reformas estruturantes. Nesse contexto são introduzidas 

alterações ao nível curricular e na organização dos serviços do Ministério da Educação 

Nacional. Como refere Nóvoa (1994:230-231), «o ministro Veiga Simão protagoniza a 

última tentativa do regime nacionalista no sentido de uma alteração global da política 

educativa». A esse propósito afirma Stoer (1986:79), 

«a reforma de Veiga Simão teve uma importância especial no início da década 

de setenta devido: 1) ao papel central desempenhado pela educação para o 

Estado Português; 2) ao facto da reforma ter agido como um eixo dos debates 

sobre o desenvolvimento/modernização do País, e 3) ao impacto da Reforma 

numa conjuntura política específica (uma conjuntura de crise) que lhe restituiu 

uma importância e uma autonomia que a educação geralmente não possuía, 

enquanto contribuição para o desenvolvimento económico e para a 

modernização das décadas de cinquenta e sessenta.» 

A reforma de Veiga Simão assume assim um papel importante no sentido de dar 

resposta às expectativas da população que se fazem sentir de uma forma crescente 

durante a década 60. Por outro lado, assume uma dimensão fundamental para o 

desenvolvimento e modernização do País. Como refere Grácio (1995:471), é nesta 

estratégia de desenvolvimento e modernização que o sistema educativo irá desempenhar 

um papel importante mediante a “democratização do ensino”, especialmente no ensino 

secundário e universitário.  

Contudo, esta tendência não será bem aceite pelas elites sociais. O novo 

paradigma de Veiga Simão depara com grande resistência, principalmente junto dos 

sectores mais ortodoxos do regime. O seu projecto de transformar a sociedade 

portuguesa através da educação, mantendo o regime, acabará por falhar. As reformas 

realizadas ou leis apenas anunciadas só serão determinantes na organização do ensino 

após o 25 de Abril. Dessas inovações destacamos as há muito identificadas por Rómulo 

de Carvalho (2011: 809):  
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«Institucionalização da educação pré-escolar, extensão da escolaridade 

obrigatória de seis para oito anos, polivalência do ensino secundário e 

acréscimo de um ano a sua duração, expansão e diversificação do ensino 

superior, criação de cursos de pós-graduação, novo enquadramento da formação 

profissional, estruturação da educação permanente e, na sua globalidade, a 

consagração, de forma inequívoca, do princípio da democratização do ensino.»  

No caso do ensino liceal, sobre o qual nos debruçaremos de seguida, o ensaio reformista 

reforça a abertura do liceu a ambos os sexos e a alunos provenientes de classes mais 

baixas. O ensino começa, verdadeiramente, a orientar-se no sentido da massificação, 

numa política de igualdade de oportunidades que definirá o sistema educativo e os 

debates acerca da sua orientação após o 25 de Abril.   

 

2. O Ensino Liceal 

 

O que é um Liceu? Como refere Adamopoulos (2009:57-59),  

«Um liceu é mais do que um edifício, salas de aula, corredores, pátios, regras 

repetidamente repetidas. É na verdade um lugar mental complexo, ponto de 

convergência de inúmeras aspirações e vivências primeiras – território de rituais 

de passagem, de factos inaugurais na construção individual de cada um. (…) 

Um liceu é também um (…) lugar natural para a formação das mentalidades de 

gerações futuras, um espaço de socialização, de transmissão de valores e ideais. 

(…) Um espaço que desempenha um papel fundamental na formação dos 

jovens, que possui uma identidade própria e define as aspirações de cada um.» 

O papel atribuído ao liceu e ao ensino liceal é tema de debate ao longo de todo o 

regime. Entre uma etapa de preparação para o ingresso no ensino superior e uma última 

formação antes da entrada no mercado de trabalho, nem todos olham do mesmo modo a 

identidade do ensino liceal. Isto deve-se em boa medida ao facto de muitas famílias 

verem no ensino liceal o término da formação dos seus educandos. Tendo em conta que 

a maioria da população não conseguia alcançar este nível de formação, um aluno que 

terminasse o liceu tinha relativa facilidade em se integrar no mercado de trabalho, em 

especial nos serviços do funcionalismo público.  
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Segundo Nóvoa (1992: 484), no modo de conceber o ensino liceal encontramos 

três grandes questões: «os objetivos próprios do ensino liceal, a organização curricular e 

a democratização do acesso – que cruzam as funções socializadora, pedagógica e 

seletiva dos liceus». A este propósito escreve também Barroso (1995: 588):  

«As questões que se encontram em aberto desde o início da década de 30 dizem 

respeito essencialmente à confrontação de três pontos de vista: o liceu limita-se 

a servir de preparatório ao ensino superior; o liceu deve fornecer uma cultura 

geral e habilitar para os cursos superiores; o liceu além de fornecer uma cultura 

geral e habilitar ao curso superior deve ter também um carácter mais utilitário e 

preparar para o ingresso na vida prática, para aqueles que não prosseguirem 

estudos.» 

O mesmo autor (1995: 588-589) faz referência ao 4º Congresso Pedagógico do 

Ensino Secundário Oficial (1934) onde estas questões são já alvo de profundo 

confronto. Duas posições opostas tomam forma nas teses defendidas, no Congresso 

anterior, por Raúl da Costa Torres – professor do Liceu de Camões – e Seomara da 

Costa Primo – professora do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho. O primeiro defende 

uma reforma dos estudos secundários onde exista uma certa “especialização curricular”, 

com a divisão entre ensinos “clássico” e “moderno”, ambos divididos em secções. Esta 

posição é rejeitada pelo congresso, que se mostra mais sensível à segunda posição, 

defensora de um ensino secundário composto por uma cultura geral, capaz de preparar o 

discente para os estudos superiores, ficando aqueles que não sigam esses cursos com 

uma preparação geral que serviria para todas as profissões. Este ponto de vista, 

associado a uma postura elitista do ensino liceal, encontra grandes adeptos entre os 

professores e vai perdurar durante todo o regime. Segundo Nóvoa (1992: 484), se 

alguns procuram combater a ideia do ensino liceal como um mero curso preparatório 

para as universidades, a maioria tenta estabelecer consenso quanto ao seu carácter não 

profissional, às suas finalidades culturais e a sua relevância na seleção e preparação das 

elites.  

Como afirma Barroso (1995: 590), «apesar destas discussões, as estratégias das 

famílias de muitos alunos exprimiam claramente a opção que ia no sentido de fazer do 

curso geral dos liceus um curso com características terminais.» Com a expansão 

progressiva do ensino liceal, principalmente após a década de 50, é notório que grande 

parte dos alunos procura obter uma formação que visa um acesso ao mercado de 
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trabalho e não a continuidade dos estudos. Muitos desses alunos nem chegam a acabar o 

curso complementar dos liceus, optando por ingressar no mercado de trabalho sem 

grandes perspetivas de continuarem os seus estudos, na maioria das vezes por motivos 

financeiros ou mau rendimento escolar. No que diz respeito às raparigas, o ensino liceal 

era para a grande maioria o culminar dos seus estudos. Numa sociedade onde a mulher 

tinha um papel praticamente orientado para a família, a formação liceal era suficiente 

para garantir uma boa educação e formação moral dos filhos e, eventualmente, a prática 

de algumas atividades profissionais adequadas à sua posição social. 

Os confrontos entre o liceu ideal e o liceu real, entre as linhas 

ideológicas/pedagógicas e o anseio das famílias, o aumento da população escolar e a 

abertura dos liceus a novos grupos sociais, ditam as várias alterações curriculares que 

procuram dar resposta a todos estes fatores. Segundo Nóvoa (1992: 484-485), «do ponto 

de vista da organização curricular, o aspeto mais controverso é a adoção do “regime de 

classes” (ensino simultâneo de várias disciplinas) ou do “regime de disciplinas” (ensino 

sequencial de várias disciplinas).»  

Para Barroso (1995:592-595), Carneiro Pacheco (1936/40) assume a esse 

respeito uma posição determinante. Com o objetivo de dar ao liceu uma função mais 

utilitarista, concebe na sua reforma algumas alterações que romperam com as linhas 

definidas por Eusébio Tamagnini e Cordeiro Ramos, a saber: acaba com o “regime de 

classes” criado em 1895 pela reforma de Jaime Moniz, sendo a passagem dos alunos 

feita por disciplinas; introduz uma separação entre aulas e sessões, sendo estas últimas 

destinadas a cultivar a boa moral, o civismo, a educação física e o canto cultural; cria 

uma profunda relação entre estas atividades e a atividade da Mocidade Portuguesa; 

orienta todo o ato educativo segundo uma doutrinação ideológica, que procura reforçar 

a “educação integral” do educando. Este modelo define um sistema, que procura 

assegurar o acesso ao ensino superior e limitar o tipo de população estudantil a uma 

elite fortemente selecionada.   

A reforma de Pires de Lima (1947) marca um ponto de viragem na organização 

dos liceus. É adotado novamente o “regime de classes” e reforçada a divisão do liceu 

em curso geral (até ao 5º ano) e curso complementar (6º e 7º anos). Estas alterações 

seriam fundamentais tendo em conta o aumento da procura do ensino liceal, na medida 

em que permite, por um lado, àqueles que viam neste tipo de ensino o culminar da sua 
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formação e a obtenção de um diploma do curso geral e, por outro, àqueles que 

desejavam prosseguir estudos superiores reservava um curso complementar concebido 

nesse sentido. Segundo Barroso (1995: 596),  

«a tentativa de conferir ao curso geral dos liceus um sentido terminal na carreira 

de muitos estudantes é reforçado pela institucionalização de uma “carta de curso 

geral dos liceus” mediante a aprovação no exame final do 2º ciclo, e pela 

estrutura da rede de oferta de estabelecimentos de ensino liceal públicos, com a 

redução do número de liceus com os cursos complementares.»  

Contudo, a procura cada vez maior do ensino complementar, que se faz sentir 

principalmente no início da década de 60, leva a grandes transformações dos liceus no 

sentido de se adaptarem às novas exigências. 

  Os ministérios de Pires de Lima e Leite Pinto procuram dar resposta, durante a 

década de 50, aos primeiros sinais de uma procura crescente pela população do ensino 

liceal. Esta explosão escolar, que atinge ambos os sexos, denota um desejo da 

população em elevar a sua formação visando a obtenção de melhores condições de vida. 

O liceu é visto pela população como uma forma de conseguir alcançar uma atividade 

profissional que, para muitos, passa por um emprego na função pública. É notória a 

preocupação de Leite Pinto em tentar dar uma resposta equilibrada entre a crescente 

procura e a necessidade, sentida pelo Estado Novo, de controlar a oferta. Se, por um 

lado, Leite Pinto acredita na necessidade de aumentar a formação da população como 

forma de desenvolver a economia do país, por outro, prevalece, nos extratos sociais 

mais elevados, uma visão do ensino como ato educativo destinado a formar uma elite 

intelectual. A política de construção de novos liceus, desenvolvida nos anos 50 e 60, 

procurará dar resposta a esta dualidade. Contudo, ficará muito aquém dos desejos de 

Leite Pinto e das necessidades do país. Somente na década de 70, iremos assistir a uma 

real tentativa de abrir os liceus a todos aqueles que desejassem frequentá-los, numa 

nova visão da educação, à luz das reformas de Marcelo Caetano e do seu ministro da 

educação Veiga Simão.    

Entre as aspirações das famílias e alunos, no modo de olhar e encarar o Liceu, 

das alterações curriculares e reformas efetuadas, encontramos outro aspeto de não 

menor importância: a ideologização do liceu. A ideologização do liceu é algo que 

atravessa todo o Estado Novo. É nas reformas de Carneiro Pacheco e Pires de Lima que 
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encontramos um forte sentido de promover uma doutrinação ideológica. Segundo 

Barroso (1995:600),  

«no caso do ensino público, a imposição da ideologia dominante realiza-se 

fundamentalmente através de dois processos: 1. A utilização dos mecanismos de 

socialização inerentes ao próprio processo de escolarização; 2. A tentativa de 

“enxertar” na escola uma estrutura organizativa própria à mobilização e 

enquadramento político-ideológico das crianças e da juventude que permitisse 

tornar mais expedito e eficaz o processo de inculcação e doutrinação.» 

No primeiro, a escola é usada como veículo transmissor dos valores e crenças da classe 

dominante e do “aparelho ideológico” do Estado. Do currículo aos manuais, passando 

pela seleção dos alunos e formação dos professores, tudo é ditado pelo crivo de uma 

nova política educativa que pretende usar a escola como forma de moldar o “Homem 

Novo”
2
 à luz do ideal nacionalista. Assistimos a uma “educação para a passividade”, 

desmobilizadora, passiva no aceitar de tradições e costumes, da ordem social existente e 

de todas as autoridades. O cidadão ideal é obediente e respeita os três pilares: Deus, 

Pátria e Família. Para Barroso (1995:603), estes ideais são alcançados mediante uma 

“burocracia mecanicista”, numa redução da influência dos “profissionais”, com um 

aumento de centralidade da administração do sistema e numa atitude repressiva perante 

a resistência a estas medidas.  

  O segundo processo é ditado pela criação da Mocidade Portuguesa, onde 

encontramos o primeiro grande projeto de educação político-ideológico. Segundo 

Barroso (1995:604), «se o primeiro processo era endógeno ao próprio sistema de ensino 

e se revestia de uma racionalidade administrativa e pedagógica, o segundo é 

fundamentalmente exógeno e marcadamente político-ideológico.» Para Jorge do Ó 

(2003:610-625), esta organização de juventude, infundida nas experiências realizadas ao 

tempo pelos regimes totalitários italiano e alemão, tinha uma inspiração militarizada e 

pretendia claramente levar a cabo uma idealização do regime. Nesta atividade da 

Mocidade Portuguesa, privilegiam-se três áreas disciplinares fundamentais: o programa 

de “educação moral”, composto fundamentalmente por uma educação cristã e onde se 

procura fomentar os valores do Estado Novo; a “educação física”, associada à higiene, à 

                                                           
2

 Expressão usada por Fernando Rosas numa comunicação apresentada pelo autor no Colóquio 

International L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste, organizado pelo CHEVS, Paris, Março de 2000, 

subordinada ao tema: O salazarismo e o homem novo: ensaio sobre o Estado Novo e a questão do 

totalitarismo. 
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disciplina individual e de grupo, à preparação do jovem que viria a servir o exército; a 

“educação coral”, fomentadora do sentimento de pertença, de classe que, através da 

música, poderia enaltecer os feitos da história, na nação, das virtudes e sentido 

nacionalista. Contudo, o modo como este programa é implementado nos Liceus varia 

em boa medida da atividade/perspetiva do reitor em relação aos fatores que deveriam 

prevalecer no espaço educativo e que melhor poderiam servir o ideal educativo 

nacionalista.  

 Em suma, durante o Estado Novo o liceu é perspetivado e entendido de 

diferentes modos, seja em função das necessidades “educativas” do regime, dos 

objetivos dos seus ministros da educação ou das pressões resultantes da procura 

crescente da população ao ensino liceal. Se, no início do regime, encontramos como 

prioridade o corte com a I república substituindo-a por uma “construção nacionalista da 

educação”, com Pires de Lima e Leite Pinto assistimos a uma tentativa, mesmo que 

ténue, de abertura e expansão do ensino liceal. Se o primeiro desempenha a esse nível 

um papel fundamental na reorganização dos liceus, o segundo viabiliza a construção de 

novos liceus, perspetivada numa lógica de relação entre a educação e o crescimento 

económico do país e a necessidade de abertura do ensino liceal à população. 

Paralelamente, encontramos um propósito de “ideologização do liceu” que é transversal 

a todo o Estado Novo, e no qual Carneiro Pacheco e Pires de Lima têm um papel 

determinante. Esta intenção é marcada pela criação da Mocidade Portuguesa e pelo 

despontar de um conjunto de mecanismos socializadores inerentes ao próprio processo 

de escolarização, capazes de fomentar o ideal nacionalista. 

 

3. A Trilogia Educativa do Liceu  

 

 O liceu é composto por três atores fundamentais: o aluno, o professor e o reitor. 

Entre eles há uma ligação comum que define os seus papéis enquanto discentes e 

docentes que, embora sendo diferentes, podem ser vistos como integrados numa 

“unidade de pensamento”, a que chamamos o “ato educativo”. Pretende-se aqui 

construir o perfil de cada um com base nas caraterísticas fundamentais que os definem e 

lhes dão sentido enquanto atores educativos.  
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3.1. Perfil de Aluno  

 

O perfil do aluno deve ser definido a partir do contexto educativo do Estado 

Novo, construído com base numa pedagogia doutrinária, da qual foi grande 

impulsionador Carneiro Pacheco. O aluno está na escola para ser educado e deve 

respeitar os agentes educativos, bem como todo o espaço escolar. Como referem os 

preceitos do bom filiado da Mocidade Portuguesa, deve ter orgulho na sua pátria, ser 

digno de servir a nação, ser um verdadeiro homem «capaz de se educar a si próprio por 

sucessivas vitórias da vontade» (primeiro mandamento da Mocidade Portuguesa). O 

Estado Novo olha para o aluno como o futuro cidadão, aquele que deve ser moldado no 

sentido de servir os interesses do Estado, de cumprir com as suas obrigações, de abdicar 

de si em função do todo, da comunidade, da sociedade. A disciplina constitui neste 

quadro um papel determinante. O respeito pela autoridade constitui um pilar inabalável 

na formação da identidade de cada um, da consciência de si e do coletivo. Uma 

identidade construída na tradição, na cultura, na história, no sentido de pertença, no 

respeito pelas instituições como espaços privilegiados da formação da mesma.  

Entre os regulamentos próprios dos vários liceus e os preceitos do bom filiado da 

Mocidade Portuguesa, encontramos um conjunto de valores que deveriam pautar a 

formação e personalidade do bom aluno. O bom aluno cumpre com as suas obrigações 

académicas e procura ter sucesso nas aprendizagens que realiza; ama a disciplina e 

respeita a autoridade dos pais, dos professores, dos chefes superiores; assume as suas 

responsabilidades; é aprumado, limpo, pontual, assíduo, generoso, solidário, esforçado, 

eloquente, desejoso de servir a pátria; em suma: um herói da nação. O perfil do bom 

aluno traduz o desejo de um Homem construído à luz de um regime totalitarista, 

partidário do culto da imagem, da ordem social, de um cidadão obediente, feliz perante 

a autoridade, inocente, simples, acrítico, disciplinado no sentir, no dizer e no pensar: um 

homem que na verdade seja moldado para servir. 

Contudo, este totalitarismo educativo é menos influente do que se pode julgar 

numa primeira leitura. À margem dele, encontramos nos liceus a construção de um ideal 

de aluno que desvaloriza muitas vezes a componente ideológica em função de uma 

lógica socializadora e fomentadora da racionalidade crítica. Este aspeto faz-se sentir 

com maior incidência após a década de sessenta, com o aumento dos liceus e da 

população estudantil. Tomando como referência os testemunhos dos alunos do Liceu de 
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Camões, transcritos na obra de Adamopoulos, encontramos um conjunto de dinâmicas, 

ações, relações que contrariam essa tendência. A par da autoridade do reitor, que 

desempenha a sua personagem de representante do regime, surgem outras dinâmicas 

paralelas. Como refere Nóvoa (1992: 515),  

«a eficácia das estratégias de controlo e de inculcação ideológica tem limites. E 

a afirmação da diferença surge, por vezes, onde menos se espera. A ação das 

pessoas e dos grupos sociais pode viabilizar uma apropriação “outra” da cultura 

escolar. As contradições que atravessam a escola estão inscritas na própria 

lógica da reprodução social. E vice-versa. A educação tem sempre duas faces.»  

É nesta segunda face que encontramos o informal, o outro lado da escola. Como 

refere José Morais (Adamopoulos, 2009:153),  

«tivemos professores extraordinários no Liceu de Camões (…) Vergílio Ferreira 

(…) Mas quem me marcou (…) foi a Mariana Pestana, mulher extremamente 

inteligente, culta e sensível que me fez conhecer e amar a literatura portuguesa. 

(…) Também cheguei a ouvir o Mário Dionísio em aulas de substituição. Todos 

eles mediam o que nos diziam mas sabiam como dizê-lo, e nós compreendíamo-

los com a sensação de petiscarmos o fruto proibido.» 

No testemunho de Luís Cintra (Adamopoulos, 2009:164), o mesmo diz:  

«nos últimos tempos, um dos meus colegas começou a fazer uma revista 

interna, clandestina, de ação política, com artigos escritos por nós, e que 

passávamos clandestinamente entre nós. (…) aquilo circulou até que chegou às 

mãos do Reitor, que interrompeu uma aula para me dar um sermão, dizendo que 

havia uma víbora naquela turma.» 

Ou ainda como refere Luiz Pacheco (Adamopoulos, 2009:99),  

«professores como Câmara Reys, que era professor de literatura portuguesa, um 

tipo nitidamente do contra, não havia muitos. Ou o João de Brito, que ensinava 

latim. Esses escolhiam os textos e davam aulas do contra (…) e eu fui abrindo 

os olhos, também graças a esses professores que indicavam leituras.» 

É neste misto de ideologização do ensino e a “outra face” que encontramos o 

espaço educativo e onde podemos definir com rigor o perfil real do aluno. Entre o ideal 

de aluno e o aluno real encontramos um equilíbrio, construído entre o controlo presente 
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e/ou supostamente presente no quotidiano das escolas e o espaço informal construído 

por visões diferentes da sociedade e do mundo, alimentado por diversos professores que 

procuram romper com o estabelecido e por alunos que, entre a rebeldia e as ações 

silenciosas, vão afirmando as suas vontades. Entre a pedagogia nacionalista, normativa 

e moralizante, subjugada a uma lógica de enquadramento (bem patente nas práticas da 

Mocidade Portuguesa), encontramos novas dinâmicas que progressivamente vão 

abrindo outros horizontes, diferentes formas de olhar e conceber o homem. É neste 

misto que o aluno do Estado Novo vai crescendo e despertando para novas realidades. 

Perante os testemunhos dos alunos do Liceu de Camões, estamos longe de encontrar 

alunos acríticos, passivos, submissos, totalmente disciplinados, partidários do regime e 

muito menos desejosos de o servir. Encontramos, sim, alunos que sabem interiorizar 

alguns dos valores universais que lhes foram transmitidos e desenvolver diferentes 

visões de si e da sociedade a que pertencem. Um olhar que em muitos casos soube 

romper com o estabelecido e fazer a diferença. É essa diferença que está patente no 

último dia do regime e no qual muitos marcam presença.   

 

3.2. Perfil de Professor Liceal  

 

O perfil do professor do Estado Novo deve ser enquadrado no contexto social, 

educativo e político que ele desempenha. Se o aluno é o “ideal de herói”, o professor é 

concebido como o “sacerdote da religião educativa” (Nóvoa, 1992: 496). Esta 

expressão aparece associada à ideia de “vocação”, de doação total à carreira, onde o 

professor se entrega plenamente de uma forma desinteressada ao ato educativo, como se 

de uma “missão” se tratasse. O ato de ser professor deixa de ser expresso, 

exclusivamente, através do exercício profissional e adopta, desta forma, uma dimensão 

“religiosa”, “missionária” (Resende, 2001:598-599,602-603).  

Com as reformas de Carneiro Pacheco, o professor liceal passa a ocupar um 

lugar de prestígio na estrutura social e assume um papel de destaque no sistema 

educativo do Estado – o de educador, exemplo incondicional de cidadão e dos ideais do 

novo regime. Como refere Nóvoa (1992: 498-499), «o Estado Novo vai coagir os 

professores a uma adesão incondicional aos seus princípios ideológicos e a um empenho 

ativo na concretização dos seus projetos políticos.» Ser professor representa servir os 
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interesses do Estado, numa estreita obediência aos valores e princípios estabelecidos, 

pelos quais se deve pautar toda a atividade educativa.  

Esta imagem de educador, e não de um simples instrutor, reforça a figura 

paternal do professor, capaz de amar os seus alunos e de aparecer aos olhos dos seus 

discípulos como ser exemplar. Faz-se a apologia da “boa autoridade”, capaz de corrigir 

pelo amor e pelo exemplo, onde «o professor na escola substitui a figura do pai na 

comunidade doméstica» (Resende, 2001:598). Resende (2001:600), citando o professor 

Pimentel, apresenta dez qualidades que o professor liceal devia possuir, a saber: «1. A 

qualidade de ser sociável; 2. A qualidade de se afeiçoar e, em particular, ter amor à 

criança; 3. A qualidade de ter boa apresentação e, como consequência, de ser simpático 

para o aluno; 4. A qualidade de ser um indivíduo afável; 5. A qualidade de possuir uma 

boa aptidão técnica; 6. A qualidade de apresentar uma personalidade sugestiva; 7. A 

qualidade de ter capacidade de trabalho e de a executar convenientemente; 8. A 

qualidade de ter capacidade para decidir e de assumir liderança; 9. A qualidade de ser 

uma pessoa generosa; 10. A qualidade de ser uma pessoa com discernimento rápido.» 

Contudo, as qualidades apresentadas não esgotam este tema. É ainda referido um 

conjunto de qualidades físicas, intelectuais e morais que o professor devia possuir. Tudo 

isto ilustra a complexidade que a imagem de professor assume no contexto do Estado 

Novo.   

Pela natureza própria do ensino, o perfil do professor liceal enquadra-se num 

contexto de rigor e exigência que pretende responder a um ensino destinado a formar as 

elites e a prepará-las para a universidade. A formação científica e a qualidade 

pedagógica dos professores são valorizadas em paralelo à sua “imagem social”. Resende 

(2001:666-667), citando o professor Malpique, enuncia um conjunto de características 

que um “bom professor” liceal devia possuir: «1. Devia possuir o dom da arrumação das 

matérias ensinadas nas aulas; 2. Devia possuir o dom da sistematização do 

conhecimento transmitido; 3. Devia articular a vivacidade da comunicação com o uso 

adequado de diferentes ritmos da fala na exposição oral da matéria, com a observação e 

a experiência prática dos factos científicos estudados e realizados pelos seus alunos; 4. 

Devia complementar a exposição oral com a utilização correta dos recursos didácticos à 

sua disposição: mapas, gráficos, estatísticas e observação directa.» Através destas 

qualidades, o professor é capaz de motivar o aluno, de o conduzir, de fomentar a sua 
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autonomia. Na verdade, do trabalho intenso realizado pelo “bom professor” nasce o 

“bom aluno”.   

Esta imagem do “bom professor”, assente numa qualidade científica e 

pedagógica, é gradualmente posta em causa no decorrer da década de 60 com o aumento 

exponencial da busca do ensino liceal. «A necessidade urgente de professores, mesmo 

numa situação de vínculo precário com o Estado, levou o ministério a diminuir as 

exigências de habilitação académica requeridas aos professores que, no final de cada 

ano letivo, se candidatavam aos concursos de serviço eventual abertos em Julho.» 

(Resende, 2001:700-701). Estes professores não precisavam de estágio para terem as 

mesmas vantagens que os agregados, nem lhes era exigido a posse do diploma de 

Exame de Estado para lecionarem nos liceus. Muitos olhavam para a carreira docente 

apenas como uma situação de passagem, outros não viam na profissionalização qualquer 

vantagem, «visto que a progressão na carreira estava obstruída pela lentidão na abertura 

de concursos para o quadro de efetivos.» (Resende, 2001: 673). Este cenário vai-se 

manter até ao fim do regime, onde os professores eventuais acabam por constituir a 

maioria dos professores dos liceus, avivando ainda mais o debate acerca da necessidade 

de reforçar a formação dos professores, principalmente no que respeita ao domínio 

pedagógico. 

 A formação de professores, até à década de 60, não é uma prioridade para o 

Estado Novo. Contudo, esta necessidade de reforçar a formação dos professores, 

principalmente dos eventuais, leva o Estado a introduzir alterações significativas a esse 

nível no decorrer da década de 60. Como refere Nóvoa (1994:805),  

«o Estado Novo manteve, até à década de 60, uma atitude de suspeição em 

relação à formação de professores; mas as novas realidades sociais e educativas 

obrigaram à adoção de uma atitude mais aberta e a um esforço de renovação das 

instituições e dos programas de professores. Exemplos claros desta mudança 

são a criação do ramo educacional da Faculdade de Ciências de Lisboa em 1971 

e o lançamento da Escola Normal Superior de Lisboa em 1973.» 

Esta nova formação, que procurava colmatar principalmente lacunas de natureza 

pedagógica e didática, vai substituindo gradualmente o conceito de formação das 

décadas de 30 a 50 que tinha essencialmente um papel idealizante, assente em 

dispositivos de controlo moral e político e «equacionada à luz de uma estratégia mais 
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global de controlo do professorado.» (Nóvoa, 1994:805). É neste contexto que vai surgir 

uma nova geração de pedagogos e metodólogos que, em muito, contribuirão para novas 

práticas pedagógicas e uma nova maneira de enfrentar os debates educativos e 

pedagógicos.   

Do ponto de vista económico, a situação geral dos professores era muito difícil.
3
 

Como escreve Nóvoa (1996: 804), referindo-se aos professores eventuais e provisórios, 

«nomeados a título precário, por tempo limitado a um máximo de dez meses 

não eram, por conseguinte, remunerados nas férias e não tinham garantida a 

recondução no ano letivo imediato; além disso, estavam privados de direitos 

reconhecidos a outras categorias docentes e sujeitos a exoneração por 

conveniência de serviço em qualquer momento do ano letivo.»  

A reivindicação dos professores por salários, que correspondessem ao seu papel social e 

ao esforço que o Estado lhes exigia, é uma constante ao longo de todo o regime. O 

vencimento dos professores era baixo, comparado com o recebido noutras funções 

estatais de categoria equivalente.  

«Na verdade, o descontentamento em relação aos vencimentos recebidos pelos 

professores não era só mencionado pelos membros das categorias menos 

valorizadas da profissão. Os professores já colocados nos lugares de quadro dos 

efetivos também se queixavam dos magros vencimentos auferidos ao fim de 

cada mês.» (Resende, 2001:488).  

Esta situação não se afirma como atrativa, principalmente para quem tem de sustentar 

uma família com tão poucos recursos financeiros. 

A baixa remuneração do professor não torna assim esta atividade especialmente 

aliciante para os membros do sexo masculino, fenómeno que se acentua no decorrer da 

                                                           
3
 É testemunho disso um ofício enviado por Sérvulo Correia ao Senhor Ministro da Educação onde apela 

à atualização dos vencimentos dos professores e dá conta das dificuldades financeiras vividas pelos 

professores, tendo em conta o “custo de vida” e as “exigências profissionais” que lhe são feitas. 

«Como ultimamente tantas vezes tem sido apontada nos diários da capital, uma das causas que afastam do 

ensino grande número de jovens é o fato de haver tão grande desajustamento entre o custo de vida atual e 

o vencimento auferido pelo professor. As exigências que a profissão comporta levam a que o trabalho 

realizado fora do Liceu preencha mais do dobro das horas que normalmente são atribuídas para tempo de 

aulas. (…) Mas, mesmo que o tempo empregado com a profissão o não justificasse, a responsabilidade do 

trabalho dos professores do Liceu o de formar os homens de amanhã -, por si só bastaria para levá-los a 

dirigirem-se a V. Exa., requerendo um estudo da situação em que se encontram atualmente.» (ALC, 

Ofício, 4 de Novembro de 1968). 
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década de 60. Esta é uma das razões que pode ser apontada para o elevado desequilíbrio 

entre géneros nesta atividade profissional. Ao longo do Estado Novo, encontramos uma 

progressiva feminização dos corpos docentes ao nível dos diferentes graus de ensino, 

com exceção do ensino superior. Este fenómeno não agrada ao regime, que tenta adotar 

medidas no sentido de inverter essa situação. Como refere a professora do Liceu de 

Camões, Mariana Pestana (Adamopoulos, 2009:154),  

«a discriminação em relação às mulheres era gritante. A dada altura saiu uma lei 

que permitia aos homens ensinar sem fazer exame de admissão ao estágio, 

desde que tivessem ensinado durante pelo menos três anos em escolas 

particulares. Já as mulheres, por mais anos que tivessem no ensino, eram todas e 

sem excepção obrigadas a fazer exame de admissão ao estágio, que era na altura 

uma prova de enorme dificuldade.»  

Como refere Nóvoa (1992:502),  

«a prova de que o Estado Novo gostaria de manter imagens masculinas e 

femininas da profissão docente encontra-se na escolha dos professores 

agraciados com a Ordem da Instrução Pública: quase 50% são professores do 

sexo masculino, num período em que os homens representavam apenas cerca 

15% do professorado primário. Aliás, na Assembleia Nacional, o problema é 

várias vezes aflorado, chegando-se mesmo a sugerir uma diferenciação salarial 

entre os dois sexos, que poria fim à paridade em vigor desde o século XIX, 

como forma de atrair mais homens para o ensino.»  

Contudo, independentemente das várias medidas tomadas, o género feminino vai 

aumentar gradualmente durante todo o regime, desde o ensino primário ao ensino 

Liceal.  

Em suma, o professor é visto no Estado Novo como um agente educativo que 

desempenha um papel fundamental enquanto imagem do regime junto da comunidade 

onde exerce a sua atividade profissional. É nesse contexto que encontramos uma lógica 

de valorização da dimensão moral, ideológica e social em detrimento das dimensões 

científica/pedagógica. Uma atividade profissional exercida essencialmente por 

mulheres, mas onde a imagem masculina exerce um papel de relevo. Mal renumerada, 

construída com base numa formação pedagógica pouco rigorosa, mas exigente nas 

diversas funções que lhe são atribuídas, possuidora de fracos recursos, mas rigorosa nos 
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resultados obtidos, a atividade docente vai-se construindo nestas visões contraditórias, 

onde ser professor é um misto de ser, querer e poder.  

 

3.3. Perfil e Funções do Reitor  

 

O reitor desempenha um papel central no sistema educativo do Estado Novo. 

Nomeado pelo governo, o reitor representa a autoridade e a defesa dos ideais, princípios 

e valores do regime, desempenhando muitas vezes a figura disciplinadora, capaz de 

estabelecer a ordem desejada entre professores e alunos. Barroso (1995: 711-717) traça 

o perfil deste grupo de homens e mulheres fiéis ao regime, estável ao longo dos tempos, 

docentes efetivos, oriundos dos diversos grupos disciplinares, com especial destaque 

para o da Matemática, que acabam na sua maioria por se manterem em funções ao longo 

da sua carreira. Frequentemente caracterizados como figuras paternalistas, com traços 

de personalidade específicos e marcantes, geram diferentes processos identitários que 

lhes permitem criar uma imagem de escola, de ideal educativo, que marca o espaço em 

que habitam e que vulgarmente chamam de «seu liceu» ou «a casa», expressão também 

usada frequentemente por Sérvulo Correia para se referir ao Liceu de Camões.  

Segundo Barroso (1995: 717 -718), existem quatro papéis essenciais que o reitor 

deve desempenhar:  

«“administrador-delegado” (enquanto representante da administração central); 

“gestor-diretor” (enquanto responsável pela organização e divisão do trabalho, 

distribuição de recursos, controlo de resultados e direção do pessoal); 

“supervisor dos professores ou orientador pedagógico” (responsável pela 

coordenação do ensino e pela sua adequação aos objetivos e conteúdos dos 

programas, e líder pedagógico); “educador dos alunos, ou orientador da ação 

educativa e disciplinar” (responsável pela educação global dos alunos e pela 

organização do liceu como ambiente moral e disciplinador dos alunos).»  

Estes quatro papéis definem as duas dimensões do trabalho do reitor: o reitor como 

administrador e como profissional/educador. Enquanto a primeira centra a sua ação no 

cumprimento das tarefas administrativas (aplicação de normativos, planificação, 

organização, direção e controlo), a segunda refere-se à dimensão profissional (enquanto 

professor e educador). A imagem do reitor resulta assim do cruzamento destas duas  
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dimensões, onde cada papel é desenvolvido de modo a reforçar este duplo estatuto de 

administradores e de líderes. 

Na obra Os Liceus: organização pedagógica e administração (1836-1960), 

Barroso apresenta-nos um retrato fino e exaustivo do trabalho dos reitores nos vários 

domínios. No domínio administrativo (Barroso, 1995: 724-734), grande parte do 

trabalho do reitor é preenchido na elaboração dos horários de professores e alunos, 

constituição de turmas e respetiva atribuição dos espaços, distribuição do serviço 

docente, direção de pessoal auxiliar, exames, relatórios, correspondência com a 

administração central e gestão de recursos financeiros. Estas tarefas são muitas vezes 

repartidas entre o vice-reitor, os diretores de ciclo, professores e funcionários que, por 

provas dadas de competência ou relações de proximidade com o reitor, o auxiliam nas 

diversas atividades que são desenvolvidas. Tendo em conta as responsabilidades que 

este domínio implica, grande parte da atividade do reitor consiste em tentar dar resposta 

às várias solicitações que lhe são feitas, seja a nível interno como externo. O 

desempenho destas tarefas exige o cumprimento de um quadro normativo extremamente 

exigente e centralizador que remete o reitor para um papel executor em que é necessário 

dar conta de todas as decisões tomadas. A autonomia administrativa é assim reduzida e 

limitada, estando grande parte das decisões dependentes da respetiva autorização 

ministerial. Esta dependência é muitas vezes alvo de crítica por parte dos reitores que 

frequentemente apelam para uma maior autonomia nas decisões a tomar e na redução do 

expediente e exigência burocrática.  

No domínio pedagógico e educativo, o reitor assume «a orientação e o controlo 

das atividades curriculares e extracurriculares; a coordenação do trabalho dos 

professores e a orientação educativa e disciplinar dos alunos» (Barroso, 1995: 734). É 

neste contexto que ele assume verdadeiramente o papel de líder, capaz de controlar o 

rendimento, as atividades escolares e a disciplina. Nesse sentido, podemos identificar 

três tarefas que assumem um papel importante na ação do reitor: o controlo sobre o 

rendimento do ensino; as estratégias no sentido do aproveitamento escolar; a ação 

disciplinar.
4
 Contudo, se o aproveitamento escolar é um dos principais objetivos do 

                                                           
4
 Como veremos no capítulo III, para Sérvulo Correia estes são os fatores determinantes que definem a 

excelência e a imagem da Escola. O aproveitamento escolar e a disciplina são uma prioridade bem patente 

nas atas dos Conselhos e uma marca da sua ação como reitor. 
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reitor, a sua ação disciplinar constitui uma das suas principais tarefas educativas. Esta 

ação, como refere Barroso (1995:755 -756),  

«manifesta-se essencialmente através dos seguintes elementos: conceção que o 

reitor tem da “disciplina escolar”; elaboração de normas e regulamentos para os 

alunos e orientação dos professores; intervenção no Conselho Disciplinar e na 

atribuição de castigos; influência pessoal junto dos alunos.» 

A disciplina é concebida através da adoção de determinados valores, do respeito 

pelas regras e normas definidas pelo Liceu. No Liceu de Camões, estas regras são 

fundamentais no interiorizar de posturas e comportamentos que visam um ideal de 

homem, capaz de assumir o seu papel na sociedade. A obrigatoriedade do uso da 

gravata e casaco, a postura em sala de aula e no pátio, a pontualidade e respeito pelos 

outros, são considerados aspetos fundamentais que devem ser acatados rigorosamente 

por todos os alunos. Nos vários testemunhos dos alunos apresentados na obra de 

Adamopoulos, encontramos muitas vezes referência à inflexibilidade em relação ao 

cumprimento das regras e normas, em especial na apresentação (o uso da gravata). 

Muitos alunos consideram esta exigência exagerada e inadequada ao próprio contexto 

escolar. Opinião bem diferente é a de alguns professores, como Vergílio Ferreira, que 

reconhecem a utilidade e eficácia dos critérios valorativos e normativos como 

facilitadores do trabalho do professor.   

  Seguindo Barroso (1995: 755-766), a disciplina surge assim como o pilar 

fundamental para o sucesso da aprendizagem, mas também como aspeto determinante 

na construção da imagem do aluno e da escola. A disciplina define uma visão 

axiológica, o modo de estar e ser do indivíduo em sociedade. Isto justifica o rigor e 

exigência disciplinares mantidos em relação ao cumprimento das normas e regras 

definidas pela escola, não só no seu interior como exterior. De realçar esta influência da 

escola no modo de estar dos alunos no exterior da mesma. O reitor exerce a sua 

autoridade fora do Liceu, definindo o comportamento que os alunos devem adotar e as 

regras que devem ser seguidas no “caminho” entre a escola e residência. Tudo é 

controlado mediante vários mecanismos disciplinares definidos pela Escola, através da 

ação direta sobre os alunos, de reuniões com as turmas ou grupos de alunos envolvidos 

numa determinada situação disciplinar, seja através da correspondência com os 

encarregados de educação e o conselho disciplinar. Normalmente, estes mecanismos são 

suficientes para resolver os diversos casos de indisciplina registados. Salvo algumas 
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ocorrências mais complexas, a maioria dos problemas disciplinares reportam para 

situações de incumprimento de normas ou atitudes incorretas tidas pelos alunos em 

relação aos restantes colegas, professores e funcionários.     

A intervenção dos reitores neste domínio pedagógico e disciplinar não se limita 

apenas aos alunos, ela estende-se também aos professores. O reitor deve assistir a aulas 

dos professores e aferir quanto às suas capacidades científicas e pedagógicas no 

desempenho das funções. Tendo em conta a dependência destes em relação ao Estado e 

a importância do papel do reitor na hierarquia da escola e na relação com a tutela, são 

raros os casos de conflito entre professores e reitores, sendo prática normal a existência 

de um ambiente salutar. É importante realçar que, com exceção dos docentes efetivos e 

auxiliares nomeados pela tutela, os contratos dos professores eventuais são celebrados 

por tempo indeterminado, o que possibilita a sua substituição caso o serviço prestado 

não seja satisfatório. Isto permite um controlo apertado pela tutela, tendo o reitor um 

papel importante na avaliação do trabalho desenvolvido pelos docentes. Por outro lado, 

outra das obrigações do reitor é fomentar um bom ambiente entre o corpo docente, quer 

através da promoção de diversas atividades de lazer, quer de festas de confraternização. 

Habitualmente, os momentos marcantes da escola são celebrados com iniciativas que 

pretendem fomentar um sentimento de pertença e união, uma prática comum 

incentivada pelo Estado.  

Por último, no que respeita às relações externas, o reitor exerce neste domínio o 

seu papel de «representante do liceu junto da administração central, das famílias dos 

alunos e da comunidade em geral» (Barroso, 1995: 773). Seguindo Barroso (1995: 773, 

783), na administração central, o reitor tem, como já referimos, de prestar contas do seu 

trabalho e do cumprimento das normas e orientações emanadas dos respetivos serviços 

do Ministério. Contudo, esta correspondência não se limita apenas a uma relação 

hierárquica e funcional. Muita da correspondência passa por pedidos de restauro das 

instalações, apoios dados por outras instituições de modo a permitir a realização de 

determinados projetos educativos, defesa dos interesses do liceu, tomada de posição em 

relação a orientações dadas pela tutela ou mesmo reforço de determinados princípios e 

valores considerados importantes. Esta relação varia consoante a ligação existente entre 

o reitor e a tutela que o nomeou, revelando em parte a confiança existente e depositada 

no desempenho das suas funções.  
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Na relação com as famílias, a ação do reitor passa por prestar informações 

referentes ao aproveitamento, assiduidade e comportamento dos alunos. São frequentes 

os conflitos existentes entre escola e família, normalmente resultantes do desinteresse da 

segunda em relação ao trabalho desenvolvido pela primeira. Outro aspeto 

frequentemente apontado é o meio social e a dificuldade de educar jovens provenientes 

de áreas urbanas desfavorecidas onde a referência parental é diminuta. As queixas 

apontadas nesta altura em relação a tais problemas não diferem muito das indicadas 

atualmente. Quanto às relações com a comunidade, a ação do reitor tem em vista a 

ligação do liceu ao meio e a promoção da imagem pública da escola. Estas relações 

passam pela ligação do liceu a instituições locais, recitais, festas/comemorações de dias 

marcantes a nível nacional e local, espetáculos ou conferências. Por outro lado, importa 

referir que as intervenções do reitor nas relações que o liceu estabelece com a 

comunidade são fundamentais para garantir a ação do liceu para fora dos limites do seu 

espaço físico. 

Em suma, para Barroso, encontramos nas funções do reitor dois papéis distintos: 

o de administrador (responsável pelas normas que regem o funcionamento dos liceus) e 

de profissional (como professor, líder pedagógico e educativo). Tendo em conta a 

dimensão burocrática existente, o aumento da população escolar e a escassez de 

funcionários, verificamos a existência de um predomínio do primeiro papel em relação 

ao segundo, em prejuízo da sua intervenção nos domínios pedagógico e educativo. 

Independentemente disso, os reitores procuram dar uma imagem de líderes, afirmando a 

sua marca no modo de dirigir a ação educativa dos liceus, portadores de uma “missão” 

educativa que orienta as suas decisões, essencialmente no domínio pedagógico e 

educativo e nas diversas relações que estabelecem. É na relação com a comunidade 

escolar, na ação de educador, na disciplina, nas relações com o exterior, que 

encontramos essa marca, identitária com a forma própria de estar e de ser de cada reitor, 

que traduz o seu modo de conceber e idealizar o “ato educativo” e que, em grande 

medida, acaba por constituir a própria imagem existencial da escola. 
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4. O Liceu de Camões 

4.1. História do Liceu 

 

 

Edificado em apenas dois anos, entre 1908 e 1909, o Liceu de Camões foi o 

primeiro liceu moderno de Lisboa e resultou de um projeto arquitetónico da autoria de 

Ventura Terra. Segundo Silva e Vasconcellos (2003:409-415), o Liceu assume-se desde 

o início como uma referência arquitectónica, espelhando as expetativas da época ao 

nível pedagógico e da cultura física. Apresenta uma estrutura simples, recorrendo a 

novos materiais disponíveis, como o ferro e o tijolo, bem como contempla novos 

espaços destinados à prática desportiva e salas próprias para as disciplinas científicas. 

Destinado inicialmente a 600 alunos, a escolha para a sua localização é feita em função 

de uma lógica de expansão da cidade – “Avenidas Novas”. O Liceu procura seguir a 

lógica arquitectónica classicista dos edifícios que o rodeiam, mas afasta-se do modelo 

dos antigos colégios.  

«Na planta é patente a razão da inserção de três alas perpendiculares à fachada 

principal, que vem aliás a ter um efeito estruturante em todo o edifício, com a 

central ocupada pelas áreas administrativas e refeitórios em redor do enorme 

ginásio, ficando dispostas nas duas laterais as salas de aula.» (Silva & 

Vasconcellos, 2003:414). 

O Liceu apresenta espaços amplos, arejados e funcionais e uma sobriedade decorativa 

que a fachada principal testemunha. Estes aspetos serão uma referência em programas 

futuros dessa natureza, de que será exemplo maior a adoção quase normativa da sua 

planta durante boa parte do século XX. 

Segundo Silva e Vasconcellos (2003: 406-408), das suas instalações iniciais no 

Palácio da Regaleira – ainda denominado Liceu Nacional - junto ao Largo da igreja de 

S. Domingos até à sua localização atual na Praça José Fontana, o Liceu de Camões 

marcou a história do ensino em Portugal, formando gerações de “rapazes” que viriam a 

desenvolver uma atividade determinante na vida social, cultural e política do nosso país. 

Entre o reitorado de Rui Teles Palhinha (1906-10) e o reitorado de Joaquim Sérvulo 

Correia (1950-74), passou pelo Camões um conjunto de homens que, responsáveis pela 

sua organização e administração, foi marcando o pulsar da “casa”, construindo a sua 
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identidade e definindo a sua atividade educativa. Entre eles destacamos, pela 

longevidade e importância dos seus reitorados: Acácio Guimarães (1910-13); Augusto 

Rica (1913-28); Manuel Sousa (1930-37); Manuel Frazão (1937-50) e Joaquim Sérvulo 

Correia (1950-74). 

No corpo docente, encontramos um conjunto de nomes que marcaram a nossa 

história cultural e social, tais como: David Mourão Ferreira; João Bénard da Costa; 

Maria Helena Sá; Mário Dionísio, Rómulo de Carvalho e Vergílio Ferreira, entre tantos 

outros. Também entre os alunos, são inúmeros aqueles que viriam a deixar a sua marca 

na vida pública portuguesa: Mário Sá Carneiro; Luís Leite Pinto; Marcelo Caetano; 

Álvaro Cunhal; Fernando Namora; Mário Moniz Pereira; Adelino Amaro da Costa; 

António Guterres; António Lobo Antunes; António Vitorino; Jorge Miranda; José 

Durão Barroso; Júlio Isidro; Mariano Gago. Podemos assim afirmar que entre reitores, 

professores e alunos, o Liceu foi, no decorrer de mais de 100 anos, uma “casa” da 

educação, fundada na excelência da cultura académica e pedagógica dos seus 

professores.  

Segundo Silva e Vasconcellos (2003:416-423), no decorrer dos vários 

reitorados, encontramos momentos importantes que marcaram a história do Liceu. No 

reitorado de Rui Teles Palhinha, dá-se a passagem do Liceu do Largo de S. Domingos 

para as novas instalações na Praça José Fontana. O Liceu adota oficialmente a 

denominação de Liceu de Camões. Sucede-lhe Acácio Guimarães, primeiro reitor eleito 

pelos seus pares em Conselho Escolar. O seu reitorado é marcado pelo esforço na 

organização da vida do Liceu, nomeadamente através da introdução do primeiro 

regulamento interno e pela atividade cultural e académica promovida pela Associação 

Académica do Liceu de Camões, que terá uma forte presença na vida deste até ao final 

da década de 30. 

É, contudo, com Augusto Rica que ocorre a primeira modificação significativa 

do espaço escolar, sendo construídos, em 1927, dois pavilhões, destinados a gabinetes 

de Física e Química. Esta alteração ocorre em boa medida para dar resposta à primeira 

explosão escolar que se verifica nos finais da década de 30. A reitoria procura assim 

responder a três tipos de problemas institucionais específicos, a saber: «1º corresponder 

melhor aos objetivos das últimas reformas do ensino, em particular a de Ginestal 

Machado (1921), que advoga uma pedagogia mais alicerçada na experimentação; 2º 
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promover a disponibilidade de salas de aula perante a súbita procura social do ensino 

secundário; 3º apartar do edifício principal instalações mais propensas a acidentes.» 

(Silva & Vasconcellos, 2003:419). 

Com a entrada da década de 30, o Liceu acolhe um novo reitor, Manuel 

Cristiano de Sousa. Ao nível da estrutura do edifício, acresce a construção da cantina e 

das suas quatro secções: refeitórios, pastelaria, livraria e papelaria.  

«Mas, para além dessas vertentes mais imediatas, a Cantina Escolar patrocinou 

anualmente (desde 1933) prémios decorrentes dos registos periodais nos 

Quadros de Honra, dotou o Liceu de dois campos de ténis (1932/33), suportou 

parcialmente os custos da instalação do cinema educativo (1934), subsidiou a 

execução de jardins e, na sua esfera, desenvolveu-se o semi-internato, criado em 

Outubro de 1932 com o objetivo primacial de promover hábitos de estudo.» 

(Silva & Vasconcellos, 2003:420). 

O reitorado de Manuel de Sousa fica também marcado pela extinção da Associação 

Académica do Liceu (1936), sendo as suas atividades integradas posteriormente na 

Mocidade Portuguesa.  

Com Manuel Frazão, a imagem pública da instituição ganha cada vez mais 

contornos de “serviço de estado”. Entre paradas da Mocidade Portuguesa, a visita oficial 

do Ministro da Educação Carneiro Pacheco ou a “alocução aos legionários” proferida 

por António Oliveira Salazar, a 11 de Março de 1938, o Liceu passa a ser cada vez mais 

um instrumento do regime e dos seus ideais nacionalistas. Exemplo disso é a atribuição 

da Suástica-Classe de Ouro ao Grupo de Escuteiros do Liceu (1934). «Entretanto, em 

1941, surgem os serões para trabalhadores. Por outro lado ainda, é visível o reforço do 

papel da Igreja na vida escolar, patente na crescente aposição de símbolos e na 

disseminação de ícones pelo interior do edifício.» (Silva & Vasconcellos, 2003:420). O 

final do reitorado de Manuel Frazão fica marcado por um corpo docente envelhecido, 

conflitos entre estudantes e um ambiente de “liberdade estudantil” que em nada 

agradava à tutela, razões que levaram à nomeação de Joaquim Sérvulo Correia para 

reitor disciplinador destinado a colocar “ordem” na “casa”. 

 O reitorado de Sérvulo Correia será aquele que mais marcará a história do Liceu, 

tendo em conta a sua atividade e longevidade. Ele assume as funções de “delegado do 

governo” destinado a exercer uma ação disciplinadora, de ordem e de controlo, 
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edificada na nova organização dos liceus resultante da reforma de Pires de Lima, onde o 

reitor assume um papel central na organização do Liceu. Uma das suas prioridades é 

assegurar a qualidade do “ato educativo” e dotar o Liceu de condições físicas e didáticas 

capazes de promover a excelência da aprendizagem. Desencadeia nesse sentido um 

conjunto de diligências junto da tutela e aposta numa diversidade de atividades culturais 

enquadradas nos parâmetros morais e ideológicos do Estado Novo. A este nível, 

destaca-se o projeto do cinema; a criação do posto de rádio pelos alunos, em 1961; as 

comemorações dos 50 anos da fundação do Liceu, que contou com a presença do 

Ministro da Educação Leite Pinto; entre tantas outras iniciativas destinadas a celebrar 

efemérides e momentos marcantes da vida do Liceu (ver capítulo III). Outro aspeto que 

irá marcar a vida escolar do Liceu de Camões é a abertura das secções de Alvalade 

(1956/57) e Areeiro (1958/59). 

«Com a explosão escolar que ocorre a partir da década de 60, a vivência do dia-

a-dia no Liceu de Camões traduz progressivamente o confronto resultante da 

diversidade ideológica da sua população escolar, impossibilitado que estava o 

perseguido princípio da seletividade social na base da limitação do acesso ao 

ensino liceal. No ano letivo de 1972/73, no edifício que havia sido concebido 

para 600 alunos, estudavam agora mais de 2200, distribuídos por 64 turmas, 

num regime de desdobramento masculino e feminino, não contando com o 3º 

turno, o do ciclo noturno!» (Silva & Vasconcellos, 2003:422). 

Em suma, nas ações dos diversos reitores encontramos uma cultura 

organizacional e pedagógica que procura promover uma imagem de prestígio, revelando 

muito do protagonismo de alguns dos seus reitores. Desde a sua fundação, o Liceu de 

Camões assume um papel de destaque, enquanto espaço educativo por onde passam 

professores e alunos que deixam a sua marca na vida política, cultural e social do país. 

Entre os vários períodos compreendidos, podemos considerar, segundo Silva e 

Vasconcellos (2003:422-423), dois momentos marcantes na vida do Liceu totalmente 

opostos entre si.  

«Um período compreendido entre 1937 e 1950, coincidentes aliás com um 

único reitorado, em que as dinâmicas pedagógicas de modo notório se atenuam. 

Tal facto radica não apenas na significativa perda de conceituados elementos do 

corpo docente, mas também na grande permeabilidade da instituição ao poder e 
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ideário político vigentes; de resto esse fenómeno obsta ao desenvolvimento das 

atividades curriculares e de natureza cultural numa lógica unicamente escolar.» 

Por oposição, com o reitorado de Sérvulo Correia, encontramos uma unidade, uma 

identidade construída num novo modelo de gestão, assente na reforma liceal de 1947 e 

centrada na figura do Reitor. Este novo modelo «possibilita a certos atores, 

particularmente aos docentes, alguma liberdade de ação no domínio pedagógico, 

potenciando assim o desenvolvimento de projetos educativos de bom nível.» (Silva & 

Vasconcellos, 2003:423). Este período fica também marcado por alterações físicas no 

edifício, por uma aposta na requalificação do corpo docente e por uma ação 

disciplinadora, capaz de fomentar o sucesso educativo, a qualidade das aprendizagens e 

o prestígio do Liceu.   

 

4.2. Visão Orgânico-Funcional do Liceu de Camões 

 

 Através do Estatuto do Ensino Liceal, decreto nº 36508, de 17 de Setembro de 

1947, podemos realizar o estudo orgânico-funcional da administração do Liceu de 

Camões durante o reitorado de Sérvulo Correia (ver anexo 1). Nele encontramos uma 

“lógica centralizadora”, onde o “Reitor” se afirma como representante da tutela, 

controlando toda a atividade do Liceu. As competências que lhe estão atribuídas são 

vastas e revelam a sua importância na orgânica da escola. O “Vice-Reitor” substitui o 

Reitor nas suas faltas ou impedimentos, preside ao Conselho Administrativo, faz parte 

do Conselho Disciplinar, do qual é vice-presidente e coadjuva o Reitor nas suas 

funções, especialmente na visita às aulas e sessões e na assistência aos trabalhos 

escolares. Aos “diretores de ciclo” é delegada a coordenação dos respetivos ciclos, 

zelando pelo trabalho de professores e alunos. O “Professor Secretário” desempenha um 

papel de coadjuvante do Reitor, especialmente no serviço de correspondência oficial e 

na preparação do expediente dos vários conselhos. Instrui os processos disciplinares 

relativos ao pessoal não docente e aos alunos do Liceu. Ao “Professor” compete a 

prática letiva assente num conjunto de obrigações expressas no Estatuto. Entre elas 

destacamos: o cuidado com a “imagem”; o respeito pela consciência católica da Nação; 

a sua ação junto dos alunos, que deve ter o duplo objetivo de lhes ministrar a cultura 

que visa o ensino liceal e de lhes formar o carácter e o espírito nacionalista. Não menos 
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importante na orgânica do Liceu, o “Chefe da Secretaria” tem a seu cargo a 

coordenação de todo o trabalho administrativo, estando à sua guarda os livros com os 

diversos registos administrativos referentes à atividade do Liceu, incluindo as atas do 

Conselho Administrativo. Desempenha ainda as funções de “Tesoureiro”, quando tenha 

categoria de primeiro ou segundo-oficial. O chefe do “Pessoal Menor” coordena o 

trabalho do “pessoal”, garantindo a vigilância dos pátios, limpeza e segurança do Liceu, 

de modo a assegurar que não têm acesso ao mesmo “indivíduos” estranhos à “casa”. 

Independentemente das funções delegadas, o Reitor afirma a sua autoridade através de 

editais que afixa com orientações, advertências ou normas referentes a cada sector.  

 No que respeita aos conselhos, o “Conselho Administrativo” é presidido pelo 

Vice-Reitor, pelo Diretor de Ciclo que há mais tempo seja professor efetivo no quadro 

do Liceu e pelo Secretário, que não possui direito a voto. Entre as várias competências 

que lhe estão atribuídas destaca-se a de supervisionar toda a administração económica 

do Liceu. O “Conselho Escolar” tem uma função pedagógica e é composto por todos os 

professores em funções. Reúne no início e no término de cada ano letivo e, 

normalmente, o Reitor apresenta dados estatísticos referentes ao aproveitamento e 

comportamento dos alunos; dá orientações referentes ao ano letivo que se inicia ou faz 

um balanço do trabalho desenvolvido no mesmo; deixa “recados”; apela para a 

pontualidade e rigor profissional dos docentes ou debate assuntos de natureza 

pedagógica e organizacional. O “Conselho Disciplinar” é composto pelo Reitor, Vice-

Reitor, Secretário, diretores de ciclo, médicos escolares e professores de Religião e 

Moral. Cabe-lhe analisar todos os casos ilícitos e reúne em sessão ordinária no começo 

de cada mês e em sessão extraordinária sempre que o Reitor o convoque. Contudo, na 

maioria das reuniões realizadas no Liceu de Camões, são apenas tratados assuntos de 

natureza pedagógica e organizacional (marcação de reuniões, atividades, efemérides, 

exames, etc.). Num universo de 277 reuniões realizadas entre 1950/74, apenas em 126 

foram analisados processos disciplinares (ver capítulo IV). Por último, nos “Conselhos 

de Professores por Ciclo” – 1º Ciclo, 2º Ciclo, 3º Ciclo – são tratados assuntos de 

natureza pedagógica, organizacional e disciplinar. São constituídos pelos respetivos 

diretores de ciclo e professores e presididos pelo Reitor que, normalmente, lhes dá 

início com advertências, manifestando as suas preocupações, informando os professores 

dos mais diversos assuntos ou esclarecendo dúvidas e aspetos de natureza 

organizacional, pedagógica e disciplinar. 
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 Em suma, na estrutura orgânica do Liceu de Camões, no reitorado de Sérvulo 

Correia, o Reitor, pelas competências que lhe estão atribuídas, assume um papel central. 

Próximos do Reitor estão o Vice-Reitor e os diretores de ciclo, que garantem a 

operacionalização das orientações dadas pelo Reitor. No que respeita ao “pessoal 

menor” e da secretaria, o Chefe do Pessoal Menor e o Chefe da Secretaria assumem a 

responsabilidade desses sectores. Os Conselhos Escolar, de Professores por Ciclo e 

Disciplinar desempenham funções meramente consultivas. Ao Conselho Administrativo 

compete supervisionar e administrar o orçamento e recursos financeiros do Liceu. Em 

suma, uma orgânica funcional repartida por sectores, que permite a operacionalização 

das orientações diretas do Reitor.  

 

5. O Reitor Joaquim Sérvulo Correia 

 

Joaquim Sérvulo Correia, filho de António Sérvulo Correia e Leonor Neves 

Correia, nasce no Fratel, concelho de Vila Real, no dia 17 de Novembro de 1904. 

Frequenta o Seminário de Santarém, que acaba por abandonar por não sentir vocação 

sacerdotal, e termina os seus estudos liceais em Lisboa, enquanto presta serviço militar. 

Ingressa na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa onde conclui a licenciatura 

em Histórico-Filosóficas. Após o Exame de Estado, que o habilitou para o ensino, 

exerce funções como professor agregado e auxiliar no Liceu de Castelo Branco, entre os 

anos letivos de 1935-1937. No ano letivo de 1937-1938, ingressa como professor 

auxiliar no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, sendo nomeado Diretor de Ciclo. É 

neste Liceu que acaba por efetivar no ano letivo seguinte, continuando a exercer as 

funções de Diretor de Ciclo e, posteriormente, de Reitor (1940-1942). Transferido para 

o Liceu de Vila Real é destacado e nomeado de imediato Reitor do Liceu de Viseu, 

cargo que ocupa entre 1942 e 1945. Segue-se uma passagem como Reitor pelo Liceu de 

Castelo Branco onde permanece até 1950. É nesse ano que consegue transferência para 

o Liceu de Camões na qualidade de Reitor, lugar que ocupa até à sua aposentação em 

1974 (Nóvoa, 2003, 402).  

Homem coerente no modo de pensar e agir, serve um regime que lhe reconhece 

mérito nas suas funções e pelas quais lhe atribui a Ordem da Instrução Pública em 1959. 
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Entrega quarenta anos da sua vida ao ensino, dos quais vinte e quatro são passados 

como reitor no Liceu de Camões. Como já anteriormente se referiu, pertence a uma 

“geração de reitores” disciplinadores, nomeados para impor a ordem e defender os 

interesses do regime. A sua ação, nos vários domínios das suas funções, revela uma 

visão clara do “ato educativo”, construída com base em valores e princípios sólidos que 

são a norma do seu tempo e que se pautam  

«por três critérios principais: em primeiro lugar, uma adesão clara aos princípios 

nacionalistas e um compromisso com a ideologia dominante; em segundo lugar, 

uma atitude de grande rigor, em particular no plano disciplinar, em certos casos 

com uma lógica mais autoritária, noutros com uma atitude paternalista; em 

terceiro lugar, uma defesa do seu liceu, mesmo perante situações de 

“desobediência” face ao poder político.» (Nóvoa, 2003: 402). 

  Nas suas funções, como professor e reitor, impõe uma firmeza disciplinadora, 

construída num sentido de justiça e de lealdade, valores que considera fundamentais 

para o “aperfeiçoamento dos serviços” e do “ato educativo”. É com este “sentido de 

colaboração” que constrói a sua gestão, na escolha dos seus vice-reitores e diretores de 

ciclo, mas também na relação com professores e funcionários. Procura manter um 

sentimento de união, valorizando o respeito pelas normas e pelos princípios, mas 

fundamentalmente, a competência no desempenho das funções que são atribuídas a cada 

um. Vergílio Ferreira (1986: 308-309), em Conta-Corrente, a isso faz referência, 

salientando o modo como tantas vezes defendeu professores, funcionários e alunos e 

como valorizava a competência e a assiduidade, independentemente das ideologias 

adversas de alguns. Sérvulo Correia é um homem com sentido de dever, vê-se a si 

mesmo como responsável máximo da educação dos “seus rapazes”, mandatado para 

uma “missão” que passa por um projeto educativo edificado no rigor administrativo, 

profissional, pedagógico e disciplinar.      
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Capítulo II – Problemática e Metodologia 

 

 

No presente capítulo, damos conta de alguma investigação existente no Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa referente ao perfil do reitor, modelos de gestão 

e lógicas de ação, processos de tomada de decisão e gestão de conflitos, que 

consideramos pertinentes para o nosso estudo. Apontamos o objeto, questões e tipologia 

de estudo e descrevemos os procedimentos de recolha e tratamento de dados.  

 

1. Investigação Existente 

 

Dos diversos estudos existentes no Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, selecionamos alguns que considerámos relevantes tendo em conta os temas e 

problemáticas desenvolvidas, a saber: perfil do reitor; modelos de gestão e lógicas de 

ação; processos de tomada de decisão e gestão de conflitos. Destes, a maioria reflete 

acerca da figura do gestor escolar, da relação deste com os diversos atores educativos ou 

do seu percurso profissional versus formação e experiência profissional. São trabalhos 

predominantemente de natureza qualitativa, assentes em histórias de vida e estudos de 

caso, que procuram retratar a realidade vivida no contexto educativo.  

Com exceção da tese de doutoramento de Barroso, todos os restantes trabalhos 

desenvolvem a sua análise no período posterior à revolução de Abril, sendo a maioria 

investigações recentes, realizadas na última década. Contudo, tendo em conta as 

temáticas que desenvolvem e a pertinência das mesmas no contexto da elaboração do 

presente trabalho, considerámos importante a sua referência. 

Na sua dissertação de doutoramento, intitulada Os Liceus, Organização 

Pedagógica e Administração (1836-1960), Barroso (1995), segue uma perspetiva 

histórica e organizacional, com base numa metodologia de tipo indutivo, qualitativa, 

assente na análise documental. Toma como objeto de investigação as “estruturas 

formais” que regulam a administração e organização pedagógica do liceu entre 1836 e 

1960. A análise das estruturas formais é realizada a três níveis: organização pedagógica 

do liceu e seus antecedentes, a administração do liceu e sua evolução legal e as práticas 
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dos reitores. O trabalho divide-se em duas partes: na primeira procura analisar as 

estruturas formais que regulam a administração e organização pedagógica do liceu, 

através do quadro legal e da imprensa pedagógica existente no período entre 1836 e 

1947, e, na segunda, recorre a 546 relatórios de reitores, elaborados entre 1935 e 1960, 

onde visa a política educativa do Estado Novo e a organização do liceu tendo em conta 

três dimensões: institucional, organizacional e pessoal.  

Na conclusão do seu trabalho, salientamos os seguintes aspetos: a existência de 

quatro “polos de influência” que definem a produção normativa orientadora da 

organização e administração do liceu em Portugal. Esses polos - político, 

administrativo, pedagógico e profissional – exercem uma influência diferenciada ao 

longo do tempo (1836-1947), mediante vários fatores como as transformações que 

ocorrem no interior desses polos, quer de um reequilíbrio de forças entre influências 

exercidas a partir de cada um deles, com a substituição de umas dominantes por outras. 

O autor aponta ainda para a existência de quatro concordâncias dominantes na relação 

destes quatro polos e que podem ocorrer na elaboração de determinados diplomas. Essas 

concordâncias reforçam determinadas características formais e podem ser designadas 

por: burocrática, corporativa, prática e axiológica. Assim, a construção do quadro 

normativo resulta da oposição das dicotomias “burocrático – pedagógico”, 

“administrativo – profissional”, “orgânico - mecânico”, burocracia mecanicista – 

burocracia profissional”. 

  Na segunda parte, conclui que existem diferentes papéis desempenhados pelo 

reitor – profissional e administrativo – e que a importância atribuída a cada um deles é 

diferente. O processo de burocratização do ensino liceal leva a que a dimensão 

administrativa seja valorizada em prejuízo da direção pedagógica e educativa. 

Independentemente disso, os relatórios apontam para a preocupação dos reitores em 

darem uma imagem da sua ação como “líderes”, construída com base numa visão 

pedagógica e educativa, onde a disciplina e a ordem são apontadas como fatores de 

“eficiência” e capacidade “na tomada de decisão”. O reitor assume esse papel de “líder” 

e “tenta comprometer os outros nos valores em que ele próprio acredita”. A análise dos 

relatórios permite ainda mostrar que os reitores têm dificuldade em integrar de igual 

modo as duas dimensões e vivem muitas vezes de maneira conflitual este duplo papel 

de “líder profissional” e “administrador”. A tentativa de ultrapassar esta conflitualidade 

dá origem a diferentes estratégias que determinam o seu estilo de gestão. Duas dessas 
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estratégias passam pelo estabelecimento tácito entre reitor e professores na partilha das 

suas “zonas de influência” e na assunção, por parte do reitor, do papel de “administrador 

– educador”, exercendo a sua autoridade formal ao serviço de um projeto educativo. 

Assim, constata-se uma articulação entre o administrativo e o profissional, dependendo 

esta do perfil de cada reitor, dos estilos de gestão e processos de liderança, existindo 

uma prevalência do reitor como administrativo e profissional.   

Na dissertação de mestrado de Dinis (1997), intitulada Presidente do Conselho 

Diretivo: o profissional como administrador – escolas do 2º/3º ciclos do ensino básico 

– dois estudos de caso, a questão central da investigação é: como é que os presidentes 

dos conselhos diretivos fazem a gestão de papéis antagónicos associados à dupla 

condição de profissionais e de administradores? Os seus principais objetivos são 

identificar, descrever e compreender os modelos de gestão implementados nas escolas 

pelos presidentes dos conselhos diretivos que abarcam o duplo papel de administradores 

e profissionais. Encontramos uma metodologia construída com base na análise 

documental, na observação não participante e participante e em entrevistas. Pretende-se 

averiguar como é que o gestor desempenha o seu cargo de modo a identificar a 

dimensão que tem um papel mais relevante: se a de administrador ou a de docente. 

Apresenta como conclusão principal a existência de uma «bipolaridade administrativa 

versus pedagógica». 

A dissertação de mestrado de Pina (2001), subordinada ao tema Sentidos e 

Modos de Gestão, tem como principal objetivo a interpretação de processos de tomada 

de decisão pelo gestor escolar, entendidos numa perspetiva interativa e como situações 

particularmente ricas na produção de sentido e na revelação de micro-políticas de 

escola. O trabalho segue uma abordagem cultural e política das organizações escolares e 

é desenvolvido com base em duas linhas interrogativas: uma primeira, centrada nos 

modos de decisão, e uma segunda vocacionada para questões associadas aos 

significados atribuídos pelos atores à sua ação/decisão. A dissertação é centrada em três 

professores, membros de uma mesma equipa de gestão, e construída com base em um 

conjunto de narrativas do quotidiano que possibilitaram a realização de entrevistas de 

aprofundamento. Este estudo permite concluir que, entre os vários atores educativos, 

existem diversos sentidos para a gestão escolar e para a escola; que, não obstante a 

multiplicidade de referentes mobilizados pelos gestores escolares, há um sentido 

estratégico na ação de gestão dos mesmos, baseado numa autonomia e racionalidades 
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limitadas; que existe um conjunto de ideias comuns aos três atores, construídas com 

base numa visão da escola como um universo micro-político, onde existem interesses e 

expectativas diversas; que a forma de decisão passa pelo contexto da situação, pelos 

sujeitos envolvidos, o conjunto de significados perante os quais se desenvolve uma 

racionalidade a posteriori legitimadora da ação. 

A dissertação de mestrado de Carvalheiro (2004), intitulada A Especificidade da 

Gestão Escolar em Portugal na Memória de Três Gestores Escolares, tem como 

principal objetivo conhecer, interpretar e explicar as narrativas da vida profissional de 

três gestores escolares e, desse modo, clarificar o papel do gestor escolar em Portugal 

nas últimas décadas, tendo em conta o percurso e a identidade profissional de cada um. 

Com base nas narrativas de vida dos gestores escolares, encontramos três dimensões 

que os caracterizam: o gestor enquanto ator social, personagem e informador dum grupo 

social a que pertence. O objeto do estudo é definido através das dimensões enunciadas e 

construído mediante a biografia profissional de cada gestor, onde as narrativas de vida 

desvelam as memórias de cada um. Segue uma metodologia qualitativa, edificada em 

três estudos de caso. O presente estudo não permitiu à autora tecer uma conclusão com 

base numa generalização, mas sim apresentar as diversas posições dos vários atores 

perante os pontos analisados. De salientar, contudo, algumas características comuns em 

relação às competências adquiridas pelos gestores: ausência de formação para o cargo; a 

valorização da experiência e de um bom ambiente de trabalho entre os professores. No 

que pensam da escola e da relação entre os vários atores educativos, salientam a 

interação de vontades como primazia no desenvolvimento organizacional; apenas 

reconhecem aos professores o estatuto de parceiros nas decisões; olham a escola como 

uma organização construída como base em valores éticos e pedagógicos, não podendo 

esta ser confundida com uma empresa; valorizam uma cultura democrática dentro da 

escola e uma proximidade dos pares; reforçam a importância da identidade de “dois em 

um”: profissional e administrador, a necessidade de articular de modo dinâmico o papel 

de representante do Estado e o representante dos professores. 

A dissertação de mestrado de Alves (2005), subordinada ao tema A Trajetória 

Profissional de Três Gestores Escolares, tem como objetivo reconstruir as memórias 

dos gestores escolares, pondo em evidência os saberes e práticas desenvolvidas no 

exercício das suas funções. Tem como objeto de estudo a biografia profissional de três 

gestores escolares que, através das suas narrativas de vida, relatam a sua experiência de 
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dez anos no exercício de funções. Para a concretização do estudo, segue por uma 

metodologia de investigação qualitativa, assente numa estratégia de recolha de dados 

enquadrada nas histórias de vida. Procede à análise de conteúdo das entrevistas e da 

interpretação dos resultados, permitindo à autora concluir que cada estilo de gestão 

escolar é construído em função do contexto e que os gestores adquirem saberes 

específicos na área da administração e da liderança escolar através da auto-formação. 

A dissertação de mestrado de Jesus (2005), Memórias dos Gestores Escolares, 

parte da narrativa de três gestores escolares e procura compreender o que é ser gestor 

escolar em Portugal num estabelecimento de ensino não superior. O trabalho é de 

natureza qualitativa, naturalista, indutiva e com recurso a entrevistas. As conclusões 

apontam para a valorização da experiência profissional e das relações estabelecidas com 

os diversos atores educativos como fatores importantes para o desempenho do cargo de 

gestor escolar. A autora considera ainda que a interação estabelecida no contexto 

educativo traduz uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.  

A dissertação de mestrado de Batista (2008), intitulada O Gestor Escolar como 

Administrador de Conflitos, considera a organização escolar como uma entidade 

formada por indivíduos e grupos detentores de interesses e objetivos diferentes. 

Partindo desta premissa, a autora procura fazer uma reflexão crítica sobre as relações 

que encontramos entre as perceções e as ações. O objeto de estudo centra-se na forma 

como uma gestora de um estabelecimento de ensino não superior gere os conflitos. O 

estudo é construído com base numa metodologia de investigação qualitativa, onde a 

recolha de dados resulta do recurso à entrevista (exploratória, semi-estruturada e de 

recolha de narrativas). Através da análise de conteúdo, a autora conclui que a gestora 

vai gerindo os conflitos em função da situação concreta e dos objetivos que pretende 

atingir. O método de intervenção adotado varia em função das causas percebidas ou 

atribuídas da ocorrência, dos atores envolvidos, do contexto, e da reação do gestor a um 

determinado conflito sendo marcada pela utilização de combinações de estilos de gestão 

diferentes. Através de uma reflexão conjunta, a autora devolve à gestora um conjunto de 

indicadores no sentido desta melhorar a sua eficácia no que respeita à gestão de 

conflitos. 
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A dissertação de Santos (2009), subordinada ao tema O Gestor Escolar Segundo 

a Inspeção-Geral da Educação, teve como principal objetivo o de caracterizar as 

representações presentes no discurso institucional da Inspeção-Geral da Educação sobre 

o gestor escolar, no contexto do Regime de Autonomia, Administração e Gestão 

Escolar, regulamentado pelo decreto lei 115-A/98, de 4 de Maio. O autor procura 

clarificar as diversas visões existentes acerca da figura do gestor escolar, à luz dos 

vários paradigmas e modelos existentes. O estudo é de natureza naturalista, descritivo, 

de carácter extensivo, suportado pela técnica da análise documental. Os dados obtidos 

permitem concluir que a retórica institucional da Inspeção-Geral da Educação não 

apresenta uma representação única, um perfil linear, do papel do gestor escolar. Verifica 

a existência de diferentes lógicas de ação sobre a imagem do gestor escolar, assentes 

numa representação tripartida de Administrador/Profissional/Gestor, que não permite 

clarificar o papel do chefe executivo.     

A dissertação de mestrado de Matos (2005), intitulada Lógicas de Ação 

Estratégias de Exercício do Poder nas Escolas: Memórias de Gestores Escolares, tem 

como principal objetivo a reconstrução das biografias pessoais e profissionais de três 

Presidentes de Conselho Diretivo/Executivo, com prolongada experiência de exercício 

de funções. O estudo apresenta o olhar de vários gestores em relação às suas funções, às 

políticas educativas, aos seus modos e lógicas de ação, à sua ação gestionária e aos 

modos de articulação da vida pessoal e profissional. Os vários elementos recolhidos 

permitem ao autor esboçar um quadro do que é ser-se gestor escolar em Portugal, no 

decurso do último quartel do século XX. O trabalho segue uma análise qualitativa de 

tipo naturalista, construída com base em narrativas de vida, onde a recolha de dados 

resulta do recurso ao inquérito por entrevista. Das conclusões destacamos: a importância 

atribuída pelos gestores à inovação, primordialmente desenvolvida em torno do domínio 

pedagógico e educativo; a valorização de uma atitude interventiva capaz de fomentar 

um bom clima relacional, “equilibrada”, com a firmeza necessária para prevenir 

anomalias; a valorização da “prática” como fator determinante para o sucesso da 

atividade de um administrador; um certo desencanto em relação à eficácia das políticas 

educativas e incapacidade de envolver os atores educativos nas pretensas estratégias de 

mudança; independentemente do controlo exercido pela Administração Educativa existe 

espaço de liberdade para que os atores educativos possam produzir a diferença; o 
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impacto negativo que o desempenho de cargos de gestão tem na vida familiar e pessoal 

de quem os exerce.   

Os trabalhos enunciados apresentam diversas imagens, representações, 

conceções dos gestores escolares. Estas figuras são desenhadas mediante diferentes 

objetivos e contextos educativos onde essencialmente se procura compreender o papel 

do gestor nas suas relações com os restantes atores educativos, ao nível social, no modo 

como concebe ou foi desenvolvendo a sua formação profissional, nos diferentes papéis 

que desempenha, seja como administrador ou profissional. Muitas das histórias de vida 

relatam a experiência pessoal, que foi sendo construída ao longo do percurso 

profissional, onde cada um foi desenvolvendo a sua ideia/conceção de organização 

educativa, da função que lhe cabe como gestor, mas também enquanto educador. É de 

salientar que muitas das preocupações enunciadas por esses gestores prendem-se com 

problemas já apontados no período a que este estudo remonta, a saber: distribuição dos 

espaços, falta de recursos, disciplina, desempenho de alunos e professores, relações 

entre os vários elementos da comunidade educativa, relações com a família e com a 

tutela, entre outros fatores. Assim, a breve análise dos trabalhos referenciados permitiu-

nos compreender melhor a realidade atual e as suas relações com o passado, bem como 

procuramos neles encontrar contributos de modo a definir o nosso campo de estudo e 

selecionar o modelo de análise.  

 

2. Contributos dos Trabalhos Analisados 

 

Seguindo o trabalho de Barroso (1995), procura-se «caracterizar o modo como o 

reitor exerce a sua função de “controlo disciplinar” prevista na legislação, identificando 

os aspetos distintos da sua ação.» (1995: 755). Assim, pretende-se aferir a ação do reitor 

neste domínio tendo em conta os seguintes elementos: «conceção que o reitor tem da 

“disciplina escolar”; elaboração de normas e regulamentos para os alunos e orientações 

aos professores; intervenção no Conselho disciplinar e na atribuição de castigos; (…)» 

(1995: 755,756). Esta leitura é realizada tendo em conta as suas relações internas 

(relação com a comunidade educativa – professores e alunos) e ao nível externo (família 

e administração central). Nas relações internas, pretendemos aferir o tipo de liderança 

exercida no relacionamento com professores e funcionários, na resolução de problemas 
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disciplinares referentes a alunos, tendo em conta as soluções encontradas e sanções 

aplicadas versus resultados obtidos. Ao nível externo, procuramos analisar as relações 

com as famílias e Administração Central, enquanto partes interessadas na gestão dos 

conflitos, seja nas funções de encarregados de educação seja como conselheiros 

pedagógicos/disciplinares. 

Inspiramo-nos no trabalho de Dinis, centrando a análise do Presidente do 

Conselho Diretivo como profissional docente e administrador, para descrever e analisar 

alguns dos dilemas de ação do reitor. Consequentemente: administração versus ensino, 

“construção de papéis”, “relação com a comunidade educativa versus administração 

central”; “dimensão institucional: interno versus externo”; “familiaridade versus 

distanciamento”. O primeiro ponto remete para os aspetos de funcionamento da 

organização relacionados com a dicotomia que se encontra na génese da problemática 

da própria administração educacional: administração/administrativo/burocracia versus 

ensino/pedagógico/profissão. Em segundo, encontramos as relações estabelecidas, 

“tensões entre as exigências e pressões internas e externas face à atividade do 

administrador escolar”. Neste aspeto, estão incluídas as questões relacionadas com a 

disciplina, família, atividade dos professores, tendo em conta o equilíbrio entre o 

interior e o exterior. Por último, procura-se analisar o tipo de relacionamento entre o 

administrador e os outros atores educativos. Pretende-se ainda aferir o tipo de relações 

estabelecidas e o impacto das mesmas na gestão de conflitos relacionados com 

professores e alunos.  

O trabalho de Pina ajuda-nos a precisar o modo de agir do reitor no que diz 

respeito à gestão de conflitos. Na construção do perfil de Sérvulo Correia e do seu modo 

de agir, pretendemos desenhar o seu retrato como gestor, «partindo dos “princípios de 

legitimação para a ação”, nos quais justifica/legitima as suas ações e tomadas de 

decisão. Importa aqui realçar o seu modo de “tomada de decisão” como processo de 

produção de sentido e a ideia de que as decisões são construídas pelos atores num 

quadro de “racionalidade limitada” e num contexto de “interação social”, onde o 

cultural se articula com o político, o histórico e o institucional.» (Pina, 2001: 62). A 

“tomada de decisão” é entendida como o culminar de um processo que é resultado de 

diversos fatores que se articulam entre si e definem um quadro de ação que dita o modo 

de olhar, interpretar e valorizar os princípios que são definidos como fundamentais no 

entender da disciplina. Assim, segundo Pina (2001: 224) , «no processo de decisão 
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encontramos um lugar por excelência de legitimação e justificação da ação [do gestor], 

de investimento de sentido e produção de significado para o que se fez, no quadro de 

uma racionalidade construída a posteriori.» 

 

3. Objeto e Questões Estudo 

 

O objeto de estudo do nosso trabalho centra-se na orientação e ação educativa do 

reitor Sérvulo Correia, enquanto agente disciplinar, tendo como referência as relações 

que estabelece a nível interno e externo. Com base nessas relações, procura-se aferir o 

seu modo de conceber e entender o Liceu, tendo em conta o seu modus operandi 

desenhado através das suas tomadas de posição, seja nos vários conselhos do Liceu a 

que presidia, seja na correspondência trocada com a Administração Central, as famílias 

ou com a comunidade. Tendo em conta a natureza deste trabalho, torna-se necessário 

limitar os campos de análise relacionados com a administração do Liceu de Camões 

durante o reitorado de Sérvulo Correia.  

Assim, o objeto de estudo centra-se na figura de Reitor, enquanto «“educador 

dos alunos” (ou orientador da ação educativa e disciplinar): responsável último pela 

educação dos alunos, a quem compete assegurar que toda a organização do liceu 

funciona como um “ambiente moral” e disciplinador.» (Barroso, 2005: 153). 

Salientamos, deste modo, a importância atribuída pelo Reitor à dimensão disciplinar 

como elemento fundamental para o sucesso do Liceu, no “moldar do carácter dos 

rapazes”, no delinear da sua “missão”, na construção da sua “ação educativa”.  

O Liceu é uma estrutura complexa que traduz um conjunto de relações entre os 

vários elementos que o compõem. Barroso (1995: 413), citando o reitor Guerreiro 

Murta, ilustra esta ideia num sentido metafórico, referindo-se ao Liceu como um órgão 

ou organismo: «o liceu é um órgão complexo, um tanto diferente do indivíduo. Tem 

corpo e cérebro, tem alma e tem coração. O corpo é o edifício; o cérebro é o corpo 

docente; a alma é a juventude que o frequenta e o coração tem de ser o reitor». Analisar 

a organização do liceu durante o Estado Novo passa necessariamente por uma reflexão 

acerca das suas partes, da importância que é atribuída a cada uma delas, do papel que 

cada uma desempenha e das relações que estabelecem. No funcionamento deste 
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“órgão”, o reitor desempenha um papel fundamental. É ele que dita as linhas 

orientadoras, os objetivos, as prioridades, os valores, as dinâmicas que definem o seu 

projeto educativo. Tal desempenho desenrola-se entre duas dimensões: a 

“administrativa” e a “profissional”. Se na primeira encontramos o predominar de uma 

“racionalidade administrativa”, burocrática, normativa e centralizadora, que o remete 

para um ”papel de simples executante”; na segunda encontramos o espaço para o 

educador, onde a sua identidade como profissional se revela e dá forma ao espaço em 

que habita.   

 Pensar o Liceu de Camões, durante o reitorado de Sérvulo Correia, passa 

necessariamente por compreender essas duas dimensões, onde encontramos uma 

preocupação pela eficiência, com as pessoas, com o sucesso e com a imagem de uma 

escola que se pretende exemplar no cumprimento das suas obrigações enquanto espaço 

educativo. Na trilogia educativa do liceu, as relações entre reitor, professores e alunos 

são definidas por regras, normas, valores que caracterizam, em boa medida, o perfil do 

Reitor e do seu Liceu. O “controlo disciplinar” é um dos aspetos distintivos da ação, do 

seu modus operandi, constitutivo da sua forma de agir e pensar a organização do Liceu 

enquanto espaço educativo. Este rigor e exigência disciplinar do Reitor estão bem 

patentes nas normas e regulamentos que produz, nas orientações que dá a alunos e 

professores, nas suas intervenções nos vários conselhos, nos castigos que atribui, na 

influência que tem junto da comunidade educativa, na aplicação que faz das orientações 

dadas pela tutela, no modo como gere a relação entre escola e família. Estes indicadores 

exprimem a prática do Reitor, bem como o seu modo de estar e ser. 

Assim, o nosso estudo pretende centrar a sua análise na construção do perfil do 

reitor Sérvulo Correia, tendo em conta o modo como olha e concebe o Liceu, da sua 

ação disciplinadora como fator determinante para o sucesso educativo, não só ao nível 

da aprendizagem como na construção da imagem do aluno e da escola. Neste contexto, 

a nossa investigação centrar-se-á à volta das seguintes questões:  

1. Qual é o perfil funcional do reitor Sérvulo Correia? 

2. Como se caracteriza a sua ação educativa? 

Procura-se, deste modo, compreender as suas dinâmicas de ação, as suas 

prioridades, os princípios que justificam as suas tomadas de decisão, o seu modo de se 
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relacionar com a “comunidade”, a forma como desempenha os seus papéis de 

“administrador” e “profissional”, o modo como constrói a sua imagem de “líder”, 

enquanto portador de uma “missão educativa” e “disciplinadora”.  

 

4. Tipologia do Estudo  

 

O presente estudo enquadra-se numa tipologia que poderemos denominar de 

estudo de caso histórico-organizacional. Estudo de caso, na medida em que se centra na 

construção do perfil «de um sujeito que representa uma dada situação concreta situada 

na realidade educacional, que coloca uma determinada situação-problema que requer 

um diagnóstico e uma decisão, que se aborda de um modo total, procurando-se estudar 

todos os dados disponíveis.» (Mucchielli cit. por Sousa, 2005: 139,). Histórica, porque 

nos remetemos ao passado, à memória invocada pelas fontes, que nos permitem 

interpretar e compreender a ação dos diversos atores educativos referenciados neste 

trabalho, tendo em conta o tempo e espaço em que se encontram. Organizacional, 

porque usa categorias de análise organizacional que dão sentido aos dados. 

Olhar para o passado implica ser capaz de ler um conjunto de acontecimentos, 

de os interpretar e relacionar à luz do seu tempo, evitando preconceitos e juízos de valor 

que possam limitar essa compreensão. Há que estabelecer uma relação com o ocorrido, 

de olhar para as fontes e de as fazer “falar”, revelando as suas contradições, aquilo que 

escapa na primeira leitura e que, tantas vezes, se revela fundamental. Recorrer ao 

passado de uma organização permite não só compreendê-la melhor, mas também tornar 

viva a sua memória. Damos significado àquilo que a memória nos apresenta e que está 

preservado nas próprias fontes. Pretendemos desenhar o perfil do Reitor a partir do 

contexto em que se encontra, do seu ambiente quotidiano, o modo como concebe a 

disciplina, enquanto fator determinante para o sucesso da organização e elemento 

fundamental na construção da identidade do educando. Trata-se de interpretar a sua 

ação educativa a partir dos documentos produzidos por si ou que relatam as suas 

posições nos diversos contextos educativos. Como qualquer artista que procura 

transfigurar a realidade, estamos conscientes do desafio que representa a subjetividade 

inerente ao próprio ato criativo/interpretativo, mas consideramos que ler o passado 

implica esse desafio, mesmo que o rigor do traço esteja sempre presente. Assim, a 
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subjetividade poderá ser superada pela exigência e pela objetivação de processos na 

análise das fontes, pelos procedimentos de recolha e tratamento de dados, pelo olhar 

transparente que apenas pretende dar voz aos textos.    

 

5. Fontes e Procedimentos de Recolha e Tratamento de Dados  

 

O nosso trabalho é construído com base na pesquisa arquivística. Este tipo de 

pesquisa «consiste na utilização de informação existente em documentos anteriormente 

elaborados, com o objetivo de obter dados relevantes para responder às questões de 

investigação.» (Afonso, 2005:88). Trata-se assim de uma investigação documental, 

«que procura conhecer os factos verídicos com a maior objetividade e o menor número 

de distorções, dentro da situação particular que estuda. (…) A investigação documental 

pode ser considerada como um procedimento indireto de pesquisa, reflexivo e 

sistemático, controlado e crítico, procurando dados, factos, relações ou leis sobre 

determinado tema, em documentação existente.» (Sousa, 2005:88). Pretendemos, deste 

modo, proceder a uma análise rigorosa dos documentos existentes, «procurando 

incoerências ou contradições e utilizando sempre o maior número possível de fontes 

diversificadas.» (Sousa, 2005:88). 

Toda a investigação é construída com base nos documentos oficiais existentes no 

arquivo do Liceu de Camões, estando os mesmos organizados e catalogados, mas não 

existindo contudo um eficaz e eficiente instrumento de descrição documental (guia, 

inventário ou catálogo). São tidos em conta todos os documentos referentes ao período 

de 1950 – 1974, ou seja, produzidos durante o reitorado de Sérvulo Correia, com 

exceção dos relatórios anuais e dados estatísticos que foram dados como extraviados 

pelos arquivos do Liceu e do Ministério da Educação e documentos perdidos durante o 

incêndio ocorrido no Arquivo em 2005. Assim, as fontes que foram analisados no nosso 

estudo remetem para os períodos indicados no Anexo 2. 

Nesse sentido, trata-se de proceder a uma leitura desses documentos segundo a 

seguinte divisão: a) “documentos internos para leitura interna” – produzidos na escola, 

que circulam, horizontalmente ou verticalmente, dentro da escola e, eventualmente, 

consultáveis pela administração escolar, nomeadamente via inspeção: ordens de serviço, 
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ofícios, editais, atas do Conselho Escolar, Conselho Disciplinar e Conselhos de 

Professores referentes a cada ciclo; b) “documentos externos para leitura interna”: cartas 

recebidas pelo Reitor c) “documentos internos para leitura externa”: correspondência 

enviada pelo Reitor; d) registo biográfico do Reitor: documentos referentes ao percurso 

do Reitor durante os 40 anos em que exerceu funções. Estes documentos constituem um 

registo da atividade quotidiana da administração do Liceu e da sua organização, 

permitindo compreender melhor as diversas dinâmicas desenvolvidas, atitudes, valores 

e princípios que marcam e definem a forma de ser e estar do Reitor. 

Através dos “documentos internos”, encontramos a “comunicação escrita interna 

da escola que se fazia através de ordens de serviço, circulares, convocatórias de 

reuniões e editais. Quanto às atas das reuniões, o espólio integra atas do Conselho 

Escolar, Conselho Disciplinar e Conselhos de Professores referentes a cada ciclo. As 

atas referentes ao início do reitorado são mais elaboradas e ricas de conteúdo, 

facultando informação preciosa quanto às orientações dadas pelo Reitor e ao modo 

como elas são recebidas pelos membros que constituem cada um desses conselhos. Com 

o passar do tempo, as atas ganham um formato padronizado, perdendo parte dessa 

informação. Com exceção de alguns acontecimentos, que pela sua importância 

marcaram a vida escolar e que aparecem indicados com maior detalhe, os aspetos 

referidos nas atas acabam por se tornarem numa rotina.   

Os “documentos externos para leitura interna” integram algumas cartas dirigidas 

por Encarregados de Educação ao Reitor, solicitando informações referentes aos seus 

educandos, manifestando indignação em relação ao modo como os mesmos foram 

tratados em determinadas situações, em especial quando estão envolvidas questões 

disciplinares. Estão também incluídos os ofícios enviados pela tutela ou por entidades 

públicas e privadas que têm uma ligação com o Liceu, seja comercial ou de colaboração 

pedagógica. A resposta a estas cartas e ofícios constitui o conjunto de “documentos 

internos para leitura externa”. Aqui, o Reitor assume posição em relação à 

correspondência enviada pelos Encarregados de Educação dos alunos, defende os 

interesses da “casa” junto da tutela, estabelece contactos com outras entidades, revela 

ideias e preocupações, desvela um pouco de si. Por último, no registo biográfico do 

Reitor, encontramos o seu percurso profissional e alguma correspondência referente à 

sua atividade enquanto professor e reitor.  
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Os dados são tratados com recurso à análise documental. A análise documental é 

«uma operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um 

documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar num estudo ulterior, a 

sua consulta e referenciação.» (Chaumier, 1974:46). «Tem por objetivo dar forma 

conveniente e apresentar de outro modo a informação, facilitando a compreensão e a 

aquisição do máximo de informação com a maior pertinência.» (Sousa, 2005:262). 

Partindo dos pressupostos específicos deste tipo de análise, não pretendemos proceder 

apenas à construção de uma estrutura sequencial ou descritiva, mas introduzir uma 

análise crítica dos vários documentos que nos permitam interpretar a ação dos vários 

intervenientes. Assim, existe o propósito de cruzar a informação, com vista a poder 

interpretar os textos à luz do contexto cultural, histórico e social da própria época em 

que foram produzidos. Procura-se «interpretar as relações entre factos, conceitos, e 

ideias expostas, compreendendo-as entre si, procurando convergências e divergências.» 

(Sousa, 2005:264). Este propósito justifica a nossa opção de incluir caixas no decorrer 

do texto, de modo a fundamentar a nossa análise através da apresentação das diversas 

fontes que ilustram o conteúdo da mesma. Em suma, esta investigação histórico-

organizacional é produzida com base na análise documental que traduz por si só o único 

recurso existente e a partir da qual é desenhado o perfil do reitor Joaquim Sérvulo 

Correia.  
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Capítulo III - O Reitor entre o “Administrador” e o “Profissional” 

 

 

Como escrevemos antes, Barroso (1996: 783) identifica dois grandes papéis que 

caracterizam as funções do reitor, a de “administrador” e de “profissional”. Nas 

“funções administrativas”, para além da “organização dos horários e dos exames”, do 

“trabalho de expediente” e da “administração financeira”, o Reitor revela especial 

preocupação com a “aparência do Liceu” e com a “direção do pessoal” docente e 

discente. No âmbito profissional, as suas prioridades são o aproveitamento escolar e o 

controlo da disciplina. Este último aspeto assume, na nossa análise, especial destaque na 

medida em que ele é encarado pelo Reitor como fundamental para o sucesso da própria 

organização educativa e será tratado no capítulo IV. Damos ainda conta das relações 

internas e externas no sentido de aferir a sua intervenção nesses domínios. 

É nestes dois papéis que centramos a nossa análise do perfil do Reitor, tendo em 

conta as linhas orientadoras que definem a sua lógica de ação. Importa aqui construir 

essa identidade, dando voz aos vários documentos produzidos, bem como às posições 

assumidas nos vários conselhos do Liceu. Não se pretendem esgotar todos os aspetos 

que caracterizam cada papel, mas salientar apenas alguns que consideramos mais 

relevantes, tendo em conta os documentos disponíveis no arquivo do Liceu.  

 

1. O Reitor como “Administrador” 

 

No início do seu reitorado, Sérvulo Correia faz questão de se inteirar diretamente 

da administração do Liceu. Trata-se de “arrumar a casa”, de cuidar dos espaços que 

considera «desleixados, votados ao abandono, chegando-lhe a dar a impressão de já ter 

sido considerado como inútil qualquer esforço tendente a pôr afinação em tais coisas» 

(ALC, Ata do Conselho Disciplinar, 24 de Outubro de 1950). Para ele existe uma 

estreita ligação entre a qualidade dos espaços e dos recursos existentes e a disciplina e 

aproveitamento dos alunos (ver caixa 1). 
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Caixa 1 - Deficiências materiais 

«As deficiências materiais que se notam nos laboratórios, nos gabinetes, nas aulas de desenho, nas salas 

de aula e, de modo geral, nas instalações do Liceu, além de dificultarem a preparação cultural dos 

alunos, afetam também a disciplina liceal e o aproveitamento, e estas só poderão ser perfeitas, quando 

estiverem criadas todas as condições necessárias para isso, até mesmo as condições materiais.» (ALC, 

Ata Conselho Disciplinar, 22 de Novembro de 1950). 

«Exmo. Sr. Diretor Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais; Em aditamento ao ofício desta reitoria 

994, Lº 42, de 11 de Agosto p.p., permita-me V. Exa. que remeta uma local publicada no jornal «Diário 

Popular» do dia 28 do passado mês de Novembro, na qual se faz uma acusação de «permanente lição de 

desleixo» que não pode deixar de ser corrigida, embora injustamente, a esta reitoria. O autor da local, 

que é pai de um aluno, não deixa de ter razão, pois o estado em que o pátio se encontra é, na verdade, 

lastimável e tanto que já alguém fez a afirmação de que o não se verificarem nele desastres graves é um 

“milagre” de disciplina. Ele está, com efeito, transformado em pedregal onde passam os intervalos das 

aulas e realizam as atividades físicas da Mocidade Portuguesa mais de 600 rapazes de 10 a 13 anos de 

idade.» (ALC, Ofício, 2 de Dezembro de 1953). 

 

Esta preocupação com o aspeto do Liceu, com a gestão do espaço escolar e a 

melhoria dos seus recursos vai ser colmatada, em grande medida, graças aos contactos 

estabelecidos pelo Reitor com a tutela e diversas entidades públicas. Importa modificar 

o espaço e isso implica mudar mentalidades, mas também «pedir ajuda e auxílio das 

entidades que poderão conceber os meios materiais indispensáveis para tais 

modificações.» (ALC, Ata do Conselho Disciplinar, 22 de Novembro de 1950). É 

impressionante o número de ofícios e circulares que são produzidos nesse sentido 

durante os primeiros anos do seu reitorado, dado o estado material do Liceu como dos 

custos inerentes às intervenções necessárias.  

Há um cuidado especial no restauro e aquisição de novos equipamentos, bem 

como no “recuperar” do edifício e na criação de espaços ajardinados. As inúmeras 

diligências junto do Diretor-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e do Diretor 

Geral do Ensino Liceal vão permitir-lhe recuperar alguns espaços e material que 

considera urgente restaurar. É contratado um novo funcionário destinado a cuidar do 

jardim e das “plantas da casa”. Vários ofícios e editais revelam uma preocupação 

constante, repetida, quase obsessiva nesse sentido (ver caixa 2). São feitas grandes 

encomendas de plantas e árvores, entre rosas e árvores de fruto. Num desses ofícios, 

solicita mesmo ao florista conselhos quanto ao tipo de plantas a adquirir e refere as 
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várias experiências e resultados obtidos com as suas plantações. Contudo, entre as boas 

intenções e as dezenas de ofícios, apenas alguns conseguem obter resposta e só graças a 

muita persistência consegue, nos primeiros doze anos de reitorado, satisfazer alguns dos 

seus propósitos iniciais. As obras no Liceu serão constantes ao longo de todo o seu 

reitorado. 

Caixa 2 - Restauro e manutenção dos espaços do Liceu 

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Anda esta reitoria empenhada em dar ao edifício do 

Liceu e seus anexos o aspeto de casa arrumada, criando interior e exteriormente um ambiente tal que 

torne possível a ação educativa da escola nos alunos. Com esse fim e desde que me foi dada a direcção 

deste Liceu começou a cuidar-se do jardim, restaurando-se canteiros, ajardinaram-se placas e taludes e 

alargaram-se os terrenos ajardinados.» (ALC, Ofício, 23 de Agosto de 1951). 

«Exmo. Sr. Alfredo Moreira da Silva & Filhos; Referindo-me ao postal de V. Exa. de 27 de Dezembro 

findo, rogo o obséquio de mandarem remeter a este liceu as 100 roseiras de qualidades variadas, pelo 

preço indicado (580$00). O recibo, em duplicado e selado, deve ser remetido a este liceu com a data de 

26 de Dezembro de 1951.» (ALC, Ofício, de 3 de Janeiro de1952). 

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Nos fins do ano letivo transato solicitei a intervenção 

de V. Exa. no sentido de serem realizadas no edifício deste Liceu as reparações que se afiguram mais 

urgentes para a sua conservação e normal funcionamento dos serviços. (…) Apelo a urgente reparação 

dos pátios de recreio dos alunos, cujo estado constitui motivo permanente de inquietação para as 

autoridades escolares. Para que V. Exa. possa ajuizar do fundamento das nossas preocupações, direi que 

o número de alunos asmáticos é superior a uma centena e as fraturas de braços e pernas resultantes de 

quedas foi, durante o presente ano escolar, de cerca de uma dezena.» (ALC, Ofício, 5 de Agosto de 

1952). 

«Exmo. Srº Moreira da Silva e Filhos; Nos vossos catálogos anuncia-se adubo concentrado para roseiras. 

Gostaria que me informassem a quantidade a distribuir por cada pé e a época do ano em que deve ser 

ministrado. 500 pés de Pipracautha [arbusto espinhoso de pequeno porte]. Gostaria de adquirir algumas 

plantas ornamentais para escadarias e átrios. Tenho experimentado várias espécies sem grandes 

resultados. Poderia V. Exa. indicar-me algumas já experimentadas? Convém não esquecer que se trata de 

interiores, onde as correntes de ar são frequentes. (…) Tenho um grande interesse em conservar nos 

anexos do Liceu algumas laranjeiras e tangerineira que há cerca de dois anos mandei plantar e vejo, com 

pena, que o seu desenvolvimento se faz com dificuldades. (…) Tratando-se certamente de uma doença, 

não haverá processo de dominá-la?» (ALC, Ofício, 15 de Novembro de 1952).   

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Por quaisquer circunstâncias a que não deve ter sido 

estranho o pouco tempo disponível, não foram feitas as obras de reparação cuja necessidade urgente 

deveria ter sido reconhecida e os arranjos superficiais a que nos fins de Setembro mandamos proceder só 
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serviram para agravar a situação. O estado dos pátios, sobretudo o do norte, é hoje mais deplorável que 

nunca e a reitoria assiste impotente aos desastres, alguns bastantes graves, a que dia a dia, o terreiro de 

pedras soltas, em que aquele último se transformou, vai dando origem. A isto acrescentarei que este 

estado deplorável dos pátios não permite que se mantenham convenientemente limpas as salas de aula e 

outras instalações do 1º pavimento que abrem diretamente para eles e o abandono a que têm sido votados 

contrasta singularmente com o arranjo e alinho mantido nos restantes anexos do edifício.» (ALC, Ofício, 

6 de Junho de 1953).    

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Venho relembrar aos serviços dessa Direção Geral o 

estado calamitoso em que se encontra o pátio norte deste Liceu e rogar a sua reparação durante o período 

de férias que ontem começou. Torna-se desnecessário repetir o que se disse já em anteriores ofícios, 

sobre as consequências que daquele estado podem advir para a saúde dos alunos e para a ordem e 

disciplina (…)» (ALC, Oficio, 12 de Agosto de 1954). 

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Há cerca de dois anos, talvez, esteve neste Liceu, 

procedendo ao que supus ser uma vistoria geral do edifício um Ex. Senhor Engenheiro dessa Direção 

Geral, cujo nome não fixei, e já então tive ocasião de chamar a atenção do mesmo para o estado 

deplorável em que se encontrava a parte exterior dos caixilhos das janelas, sobretudo daquelas que se 

encontram expostas a sul e sudoeste. (…) Passados dois anos, o estado das janelas piorou, como era 

natural, e nos dias de chuva mais intensa do presente inverno têm-se verificado verdadeiras inundações 

das salas de aula e outras instalações, o que, além de outros inconvenientes, começa a deteriorar os 

soalhos e as paredes.» (ALC, Oficio, 18 de Fevereiro de 1955). 

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Como é do conhecimento de V. Exa. está a proceder-

se ao trabalho de pintura das janelas e portas exteriores do edifício deste Liceu e dos madeiramentos 

sobre que assentam os telhados que cobrem as galerias e os alpendres dos pátios do recreio. Por outro 

lado, a construção das novas instalações sanitárias para os alunos obrigou à colocação de um novo 

gradeamento contíguo ao que existia (…) Tudo à volta dos pátios vai ficar, por isso, convenientemente 

reparado com exceção do segundo destes gradeamentos (…) se tudo fosse igualmente pintado, criar-se-ia 

nos pátios e galerias um ambiente de arranjo e ordem que muito ajudaria à disciplina e a ação educativa 

que a escola há-de exercer sobre os seus alunos, para realizar convenientemente a sua função.» (ALC, 

Ofício, 28 de Agosto de 1958).  

«Exmo. Sr. Diretor Geral da Fazenda Pública; Vão iniciar-se brevemente, obras de reparação e 

adaptação no edifício do Liceu, mandadas executar pela Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (…)» (ALC, Ofício, 12 de Janeiro de 1962).  

«Exmo. Sr. Diretor-Geral dos Edifícios Nacionais; Estão presentemente em curso neste liceu pequenas 

obras de reparação, cuja realização se tornava urgentíssima para conservação do edifício. (…) A 

infiltração das águas provocada pelo estado do algeroz provocou já por mais de uma vez a queda do teto 

de uma sala de aulas que se encontra na junção dos dois corpos acima citados, com risco da integridade 

física dos alunos.» (ALC, Ofício, 6 de Dezembro de 1967). 



  53 

Ao analisarmos os vários ofícios existentes, constatamos a incapacidade que o 

sistema tinha em dar resposta às necessidades materiais e físicas do Liceu. Encontramos 

inúmeros ofícios espaçados no tempo a solicitar o mesmo, sendo que uma boa parte não 

obtinha resposta ou se limitava a uma vistoria de rotina. As operações financeiras da 

Escola estavam limitadas ao orçamento, tendo o Reitor de solicitar autorização para 

tudo o que não estivesse previamente contemplado neste. A margem de manobra deste e 

do seu Conselho Administrativo estavam limitadas a um quadro normativo rigoroso e, 

conforme já foi referido por Barroso, resumiam-se, no essencial, a gerir as receitas e 

despesas previamente fixadas no orçamento, para as diferentes rubricas. Encontramos 

em muitos ofícios, em especial nos relativos à contratação de funcionários, referências 

às rubricas do orçamento que permitiriam o deferimento favorável desses pedidos. Com 

o aumento dos alunos, principalmente durante a década de sessenta, e a abertura das 

secções do Areeiro e Alvalade, as verbas disponíveis vão sendo cada vez menores, 

levando o Reitor a ter de solicitar frequentemente autorização para reforços de verba. A 

falta de recursos alocados ao Liceu está, em nosso entender, na base de grande parte dos 

problemas de operacionalização. A quantidade de ofícios, muitos a solicitar coisas que 

poderiam facilmente ser delegadas, e a impossibilidade da Escola poder gerar e gerir 

receitas próprias limitavam muito a resolução de problemas que poderiam ser 

solucionados com relativa facilidade pela sua direção (ver caixa 3).  

Caixa 3 - Orçamento 

Após 1959, o Reitor é forçado todos os anos a pedir um “crédito especial” para conseguir suportar as 

despesas do Liceu. Na maioria dos casos esse crédito é destinado a suportar despesas relacionadas com 

material de escritório e limpeza. Incluímos aqui apenas três dessas referências. 

«Exmo. Sr. Chefe da 10º Repartição da Contabilidade Pública; Nesta altura verifica-se já que a quantia 

orçamentada é insuficiente para a satisfação de todas as despesas. Nestas condições, solicito a V. Exª. 

que se digne promover que seja aberto um crédito especial da quantia de 12.000$00 para reforço da 

rubrica orçamental já referida.» (ALC, Ofício, 29 de Junho de 1959). 

 

Do crédito acima referido apenas foi concedido metade do valor – 6.000$00. No ofício seguinte o Reitor 

expõe a dificuldade de gerir as contas do Liceu com o orçamento vigente e a necessidade de abrir um 

novo crédito. Isto será uma constante até ao fim do seu reitorado. 

«Exmo. Sr. Chefe da 10º Repartição da Contabilidade Pública; No ano de 1959, por motivo ainda desta 

última secção foi aberto novo crédito especial da quantia de 6.000$00, se bem que tivesse sido pedido 

que o mesmo fosse de 12.000$00, o que equivale a 2.000$00 mensais, importância igual à do crédito 

aberto em 1958, como atrás se diz. (…) Assim solicito a V. Exª que se digne promover que seja aberto a 
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favor do Conselho Administrativo deste Liceu, um crédito especial da quantia de 12.000$00, totalizando 

assim a verba o quantitativo de 12.000$00.» (ALC, Ofício, 26 de Abril de 1960). 

 

«(…) tenho a honra de informar V. Exa. que no orçamento deste Liceu não é possível fazerem-se 

quaisquer economias, pois a quase totalidade das suas verbas mantem-se desde o período em que este 

Liceu não tinha as secções em que hoje funcionam 25 turmas, o que tem obrigado a pedir-se anualmente 

a abertura de créditos especiais para algumas rubricas orçamentais, procurando-se com as restantes 

satisfazer, embora com esforço, as necessidades mínimas dos serviços.» (ALC, Ofício, 21 de Dezembro 

de 1961). 

  

O excerto seguinte é retirado de um longo relatório que procura dar a conhecer à tutela a quase 

impossível missão de gerir o Liceu com o orçamento vigente, tendo em conta o aumento do consumo de 

energia. 

“Exmo. Sr. Chefe da 10º Repartição da Contabilidade Pública; Assim, e infringindo também para este 

ano a doutrina da circular nº 542, de 19 de Agosto de 1964, solicito a V. Exª que se digne providenciar 

para que seja aberto a favor deste Liceu, e na rubrica de «luz, aquecimento, água, lavagem e limpeza», 

um crédito especial da quantia de 10.000$00.” (ALC, Ofício, 19 de Outubro de 1964). 

 

 

Outra das funções administrativas do Reitor passa pela gestão do pessoal 

docente e não docente. O Reitor, dentro da liberdade que lhe é concedida pela legislação 

e administração central, como adiante se revelará, procura gerir adequadamente os 

docentes que são colocados no Liceu, segundo critérios de rigor científico, pedagógico, 

disciplinar e de pontualidade, fazendo em alguns casos, uso da sua influência no sentido 

de conseguir a colocação de docentes que considera competentes.  

Vergílio Ferreira, em Conta Corrente, ilustra isso fazendo referência a um 

professor que era, segundo alguns, colocado no Liceu ao serviço da PIDE.  

«Como era mau professor, o Sérvulo no fim do ano sacudia-o do elenco pela 

janela. Mas em Outubro a PIDE punha-lho de novo à porta e ele ficava. Sérvulo 

não desanimava e voltava a sacudi-lo. E a PIDE não desanimava também e 

remetia-lho outra vez pronto a funcionar. Durou este jogo alguns anos. Mas por 

fim venceu.» (Ferreira, 1986:309).  

Esta imagem de rigor na gestão do corpo docente, decorrente da valorização da 

competência profissional, é uma marca do seu reitorado. Trata-se de garantir a 

qualidade do ensino que só pode ser assegurada com um corpo docente competente. 
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Segundo Saldanha Sanches, Sérvulo Correia «era alguém que não só mantinha a ordem 

e a disciplina, como mantinha o nível elevado, com professores que eram realmente 

sabedores, embora houvesse exceções como em toda a parte.» (Adamopoulos, 

2009:138). Para Mariana Pestana, o Reitor é um pedagogo que valorizava acima de tudo 

a competência profissional. Como ela refere (Adamopoulos, 2009:157), 

«a verdade é que ele confiou os cargos de maior responsabilidade a professores 

que não pensavam como ele, que não tinham a mesma cor política – caso de 

Mário Dionísio, a pessoa que mais evidentemente se opunha a Sérvulo Correia 

do ponto de vista político e ideológico. E no entanto, logo que Mário Dionísio lá 

chegou, o Reitor entregou-lhe a direção das turmas, o que o punha em 

permanente contacto com os alunos. [Sérvulo Correia] foi alguém suficiente 

aberto para receber as inovações criativas de João Bénard da Costa, por 

exemplo, cuja as aulas considerava exemplares.»  

No copiador do Liceu, encontramos alguns ofícios que reforçam esta ideia de um 

Reitor interventivo na escolha e seleção dos docentes. Num desses ofícios, interfere 

junto do Reitor do Liceu de Setúbal no sentido de garantir a transferência e efetivação 

de um docente no Liceu de Camões. Em outro, enviado ao Presidente do Conselho de 

Administração da Radiotelevisão Portuguesa, solicita o regresso de um professor de 

Físico-Química. Os argumentos invocados são a qualidade do docente, a dificuldade da 

sua substituição e sucesso do aproveitamento escolar dos alunos, após a sua saída (ver 

caixa 4). 

Caixa 4 - Intervenção pessoal do Reitor referente à colocação de professores 

«Exmo. Sr. Reitor do Liceu de Setúbal; Não queira V. Exa. ver atraso na minha resposta menos interesse 

pelo assunto constante do ofício dessa Reitoria n.º 626, Lº. 9, de 11 do presente mês de Dezembro. Eu 

tenho pela pessoa visada, desde a minha estadia no Liceu de Angra do Heroísmo, a cujo quadro os dois 

pertencemos de 1937-38 a 1941-42, a maior consideração, por nela reconhecer excecionais qualidades 

pedagógicas e de educador. Depois, sabendo-o em Lisboa e tendo possibilidade de o trazer para este 

Liceu, como contratado eventual, fiz tudo para o conseguir, pelo que, nesta qualidade, aqui trabalhou 

durante três anos. Eu mesmo o aconselhei ainda a aceitar a nomeação para o Liceu de Setúbal, como 

condição para vir a ser nomeado contratado do quadro do Liceu de Camões. Tinha, na realidade o maior 

interesse em vê-lo trabalhar no meu Liceu, como professor do quadro.» (ALC, Ofício, 27 de Dezembro 

de 1957).  

«Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Administração da Radiotelevisão Portuguesa; O Dr. Jaime 

Fernando Rodrigues de Almeida Loureiro prestou serviço neste liceu como professor do serviço eventual 
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nos anos letivos de 1959/960 e 1960/61 e só não voltou ao corpo docente deste estabelecimento no ano 

em curso em virtude de algumas dificuldades resultantes das funções que exerce na Empresa que V. Exa 

tão superiormente dirige. Acontece, porém, que os alunos que o Dr. Almeida Loureiro lecionou na 

disciplina de Física e Química no 3º e 4º ano, estão sem aulas nesta disciplina, depois de terem 

experimentado já dois professores de serviço eventual que não serviram. Antes de sujeitar os alunos a 

uma nova experiência quer esta reitoria tentar a solução que pela lógica se lhe afigura a melhor na defesa 

do interesse dos alunos – o regresso do professor que os lecionou nos dois primeiros anos de ciclo. 

Porque tenho o assunto em grande importância, ouso importunar V. Exa. solicitando o vosso melhor 

interesse no sentido do que ao Sr. Dr. Almeida Loureiro seja permitido, sem prejuízo dos deveres de 

funcionário da Radiotelevisão Portuguesa, aceitar o convite que esta reitoria lhe fez para vir tomar conta 

dos seus antigos alunos.» (ALC, Ofício, 21 de Novembro de 1961). 

Ofício onde apela para várias situações injustas que decorrem da passagem de um professor de uma 

categoria para outra impedindo-o de se manter no Liceu devido à sua nova categoria. 

«Exmo. Senhor Diretor Geral do Ensino Liceal; Na verdade, se um professor eventual com o seu serviço 

classificado como bom pode manter-se anos sucessivos no nosso liceu por que razão é que um professor 

agregado que trabalhou no mesmo liceu tem de ser obrigado a deixá-lo pelo facto de passar à categoria 

de auxiliar? E para que assim seja basta apenas que nesse Liceu prestem serviço já dois professores da 

mesma categoria do seu grupo. Não haverá vantagem que este mantenha a continuidade do ensino, 

motivo que levou à recondução dos professores de serviço eventual? A proteção, à família, tratando-se, 

sobretudo de professoras casadas ou solteiras não ficará mais defendida mantendo-as no liceu que 

desejam ficar, ainda que no mesmo haja mais de dois professores auxiliares?» (ALC, Ofício, 23 de Julho 

de 1971). 

 

Desde o início do reitorado, existe da parte de Sérvulo Correia uma preocupação 

na escolha de uma equipa capaz de dar resposta aos objetivos que são considerados 

fundamentais. Na gestão do corpo docente, existe uma exigência constante em relação à 

postura dos docentes no cumprimento das regras estabelecidas e na salvaguarda da sua 

“imagem” enquanto educadores (ver caixa 5). Estes dois aspetos são uma marca do seu 

reitorado, que definem uma estratégia de contacto direto entre o reitor e o trabalho 

desenvolvido pelos professores, mas também, em alguns casos, um envolvimento 

pessoal na defesa dos interesses dos mesmos junto da tutela. Como refere Adamopoulos 

(2009: 117),  

«Nos anos 60, e em pelo menos duas ocasiões, Sérvulo Correia terá ido à sede 

da PIDE, na Rua António Maria Cardoso, «safar» professores com problemas 

políticos, porventura tirando partido do facto de os filhos do já então subdiretor-
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geral da PIDE, Agostinho Barbieri Cardoso, serem alunos do liceu. Professores 

cujas qualidades profissionais justificavam plenamente o desassombro: falamos 

de João Bénard da Costa e de Mário Dionísio. Professores cujos ideários não 

impediram Joaquim Sérvulo Correia de ir em sua defesa, preservando-os de 

destinos infames que foram os de muitos portugueses menos próximos das 

oligarquias do regime.» 

Caixa 5 - Relações com o corpo docente. 

«Tendo alguns membros do Conselho Disciplinar deste Liceu observado que uma vez ou outra os 

Senhores Professores ficavam ainda por algum tempo na respetiva sala depois do segundo sinal da 

campainha para a entrada nas aulas, por suporem tratar-se do primeiro, exprimem a opinião de que o 

facto se evitaria se para a entrada dos mesmos Senhores Professores houvesse um e não dois sinais. Por 

isso e no desejo de no futuro se evitarem novos pequenos atrasos, por ventura determinados por aquela 

causa, comunico a V. Exas que a partir de sexta-feira 8 do presente mês de Janeiro, passará a dar-se um 

só sinal da campainha» (ALC, Ofício, 6 de Janeiro de 1954). 

«Referindo-se ao ano escolar que vai iniciar lembrou o Estatuto do Liceu na parte que se refere aos 

deveres dos professores, salientando que eles devem ser permanentemente educados e proceder como 

pessoas educadas. Dirigindo-se aos professores novos, que agora vão iniciar a sua atividade profissional, 

prometeu encetar todos os esforços para que lhes seja criado um bom ambiente disciplinar. Recomendou 

assiduidade e pontualidade nas aulas. (…) Pediu ainda que não ameaçassem os alunos com o Reitor que 

não deve ser transformado em Papão.» (ALC, Ata do Conselho Escolar, 1 de Outubro de 1963). 

«Exmo. Senhor Diretor Geral do Ensino Liceal; Incluso, tenho a honra de remeter a V. Exª um 

requerimento em que o professor efetivo do 2º grupo do quadro deste Liceu, Mário Dionísio de Assis 

Monteiro pede ao Senhor Presidente do Instituto para a Alta Cultura, equiparação a bolseiro fora do 

país, a fim de tomar parte nos trabalhos do Júri do Prémio Internacional de Literatura de que faz parte 

como representante da casa editora portuguesa. No requerimento foi lançada por mim, a seguinte 

informação: «o professor, Dr. Mário Dionísio de Assis Monteiro é por mim considerado um dos 

melhores elementos do corpo docente deste Liceu, tendo prestado sempre à reitoria a melhor 

colaboração. É um professor de pontualidade e assiduidade exemplares, só faltando por motivo de 

doença e, mesmo por este, raríssimas vezes. O seu afastamento por cerca de dez dias não prejudica o 

ensino e a sua intervenção num júri internacional de literatura não pode deixar de ser tida como muito 

honrosa para a classe a que pertence e para o liceu de cujo quadro faz parte. E creio que também o país 

ganhará com a sua ida.» (ALC, Ofício, 12 de Abril de 1963).  

 

Já no plano da gestão do “pessoal menor”, encontramos várias queixas em 

relação à escassez e redução do mesmo. São vários os ofícios que solicitam ao 
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Comissário Nacional do Desemprego a contratação de funcionários para suprimirem 

necessidades urgentes que resultam do “afastamento de pessoal” ou da “falta de 

unidades” (ver caixa 6). 

Caixa 6 - Pessoal não docente 

«Exmo. Senhor Comissário Nacional do Desemprego; (…) Tenho honra de rogar o precioso auxílio de 

V. Exa. no sentido de autorizar que venha prestar serviços no edifício deste liceu e seus anexos o 

trabalhador inscrito nesse comissariado, há mais de 6 meses, Valdemar dos Santos Fernandes, que tendo 

trabalhado aqui no Outono de 1950 prestou bons serviços.» (ALC, Ofício, 12 de Fevereiro de 1952). 

«Exmo. Senhor Diretor Geral do Ensino Liceal; O afastamento quase simultâneo de duas unidades do 

quadro do pessoal menor deste Liceu veio criar a necessidade urgente da sua substituição. (em caso de 

doença de qualquer destes não poderá a reitoria substitui-lo na secção que lhe estiver distribuída, o que 

não poderá deixar de determinar graves inconvenientes para o normal funcionamento dos serviços.» 

(ALC, Ofício, 4 de Junho de 1952). 

«Exmo. Senhor Diretor Geral do Ensino Liceal; O afastamento quase simultâneo de dois funcionários da 

secretaria deste Liceu (…) criou aos respetivos serviços uma situação dificílima e insustentável. Com 

efeito, tratando-se de um estabelecimento cuja frequência deve ser no próximo ano de 1240 alunos, é 

praticamente impossível o funcionamento regular dos mesmos serviços sem que o quadro esteja 

completo.» (ALC, Ofício, 9 de Setembro 1952). 

«Exmo. Senhor Comissário Nacional do Desemprego; Tendo em conta a importância para este Liceu da 

existência de marceneiro, rogo o melhor interesse de V.ª Ex.ª para que seja reconduzido por um período 

de 12 meses o subsidiado em serviço neste liceu, João Mendes Costa.» (ALC, Ofício, 13 de Dezembro 

de 1958). 

 

Numa carta endossada a um encarregado de educação, com a data de 21 de 

Novembro de 1961, o Reitor faz referência à existência, no Liceu, de 100 professores e 

30 funcionários para um universo de 2650 alunos. Tendo em conta que em 1952, o 

Liceu contava com menos de metade dos alunos (1240) para um universo idêntico de 

“pessoal menor” (24), facilmente constatamos que a gestão desse pessoal vai sendo cada 

vez mais difícil, tendo em conta a expansão do Liceu, principalmente na década de 60.  

A relação do Reitor com os funcionários pauta-se pelo mesmo rigor e 

paternalismo que encontramos na relação com os professores. São várias as ordens de 

serviço que alertam para o rigor na pontualidade, assiduidade e zelo pelas suas funções. 
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Do mesmo modo, também na correspondência surgem ofícios no sentido de solucionar 

alguns problemas de natureza profissional e mesmo pessoal (ver caixa 7). 

Caixa 7: Relação do Reitor com o “pessoal menor” 

«Como todos os empregados deste Liceu sabem não é permitido aos alunos fumarem em qualquer 

dependência do edifício. Também aos Senhores Professores foi pedido que não fumem em qualquer 

parte do edifício em que estejam em contacto com os alunos. Durante o funcionamento das atividades 

escolares nunca os empregados viram o Reitor fumar a não ser na reitoria ou na sala dos Exmos. 

Senhores Professores. Nestas circunstâncias, não podia abrir-se uma exceção para os empregados. Por 

isso, são avisados todos os empregados deste Liceu de que durante o funcionamento das atividades 

escolares a nenhum empregado é permitido fumar nos locais do edifício em que estejam em contacto 

com os alunos ou os Exmos. Senhores Professores.» (ALC, Ordem de Serviço, 21 de Novembro de 

1951).  

«Como todos os empregados sabem a sua hora de entrada é às 8 horas, com tolerância de 10 minutos. 

Parece, no entanto, haver quem esqueça, entrando depois daquela hora. Nestas circunstâncias, a reitoria 

determina que todos os funcionários menores em serviço neste Liceu passem a assinar o livro do ponto à 

hora de entrada. Ao Chefe do Pessoal Menor determina-se que, passados os 10 minutos de tolerância, 

marque falta aos que não tiverem assinado aquele livro.» (ALC, Ordem de Serviço, 13 de Novembro de 

1952).     

«Exmo. Senhor Inspetor da Saúde Pública; O funcionário da Secretaria deste Liceu António Rodrigues, 

sofreu num dos últimos dias forte contusão no tórax. Tratando-se de uma pessoa que já teve uma afeção 

pulmonar e receando esta Reitoria que o facto, por si mesmo, possa ter consequências de certa gravidade, 

rogo a V. Exa. o obséquio de o mandar radiografar pelos Serviços da vossa superior Direção.» (ALC, 

Ofício, 30 de Abril de 1952).  

«Exmo. Senhor Secretário de sua Exª o Senhor Subsecretário de Estado da Educação Nacional; Inclusa, 

tenho a honra de remeter a V. Exª uma cópia da informação prestada pelo 3º oficial em serviço na 

Secretaria deste Liceu Lino Félix Coelho, sobre factos que levaram o advogado, Senhor Amadeu 

Ferreira, a afirmar ter sido insultado no edifício deste estabelecimento de ensino e educação por aquele 

funcionário. A informação afigura-se clara e esclarecedora. No entanto a Reitoria julga-se no dever de 

acrescentar que, estando o 3º oficial, Senhor Lino Félix Coelho, ao serviço deste Liceu desde 21 de 

Janeiro de 1955 é esta a primeira vez que alguém se queixa contra ele de atitude menos delicada ou 

incorreta.» (Ofício 4 de Setembro de 1961).   

 

Em suma, acerca das funções do Reitor no domínio administrativo e financeiro, 

encontramos uma atitude que procura articular o cumprimento de um quadro normativo 

rigoroso com uma influência pessoal, no sentido de satisfazer os objetivos que considera 
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serem fundamentais e que passam pela defesa dos interesses do Liceu, procurando 

ajustar as receitas às despesas numa gestão de escassos recursos financeiros. No entanto, 

este propósito nem sempre se afigura de fácil resolução, seja pelo carácter centralizador 

e burocrático da administração do sistema de ensino, seja pela falta de recursos 

financeiros concedidos pela tutela na elaboração do orçamento ou mesmo na escassez 

de recursos humanos, principalmente em relação ao “pessoal menor”. Na análise dos 

vários ofícios e atas do Conselho Administrativo, encontramos uma lógica de 

persistência, associada a um desdobramento de receitas, de modo a permitir satisfazer 

determinados itens considerados prioritários. Esta estratégia permite, em alguns casos, 

alcançar os objetivos pretendidos, mesmo que à custa de muito tempo despendido nesta 

“racionalidade administrativa” que, para além de desgastante, acaba por traduzir uma 

parte considerável da atividade do Reitor.      

Em toda a sua ação enquanto administrador, Sérvulo Correia procura orientar a 

atividade sempre em função da sua visão de Escola, onde a gestão do espaço escolar 

ocupa sempre um papel determinante. A prioridade, principalmente no início do 

reitorado, é criar o melhor ambiente escolar, propício segundo ele a um 

desenvolvimento salutar do aluno. Boa parte da sua atividade administrativa é orientada 

nesse sentido, sendo também aquela em que encontra os maiores obstáculos, muitos 

deles só superados na década de 60.   

 

2. O Reitor como “Profissional” 

 

É na dimensão “Profissional” que o Reitor desempenha o papel de “professor, 

líder pedagógico e educativo”. Nela encontramos os elementos que nos permitem 

compreender o modo de agir, a sua visão de escola, a maneira como ele interpreta a sua 

“missão”, a forma como concebe o seu “projeto”. Entre os vários fatores que estão 

relacionados com esta dimensão, consideramos importante salientar quatro: o controlo 

sobre o rendimento do ensino, as relações internas, as relações externas e a disciplina, 

que, pela importância que lhe é dada pelo Reitor, será tratada no capítulo IV.  

Na sua primeira atuação como reitor, Sérvulo Correia deixa clara a sua visão: 

defende «uma educação o mais completa e perfeita possível» (ALC, Ata do Conselho 

Escolar, 11 de Outubro de 1950), capaz de «moldar a formação do carácter dos 



  61 

rapazes» e na qual «os professores devem ter sempre presente que a sua missão é a 

missão de educadores, não de simples instrutores; e que para o cumprimento de tal 

missão deve haver certa unidade de pensamento» (ALC, Ata do Conselho Disciplinar, 

24 de Outubro de 1950). Esta “missão” pressupõe a total entrega do professor aos seus 

alunos, numa identidade construída com base no exemplo dos atos, nos valores em que 

ele próprio acredita e que definem o seu projeto, “a unidade de pensamento”. Existe o 

rigor da imagem, «os professores, além de educarem pela palavra, devem educar pelo 

exemplo» (ALC, Ata do Conselho Escolar, 11 de Outubro de 1950); da pontualidade, 

professores e alunos devem ser pontuais, «as aulas devem começar a tempo para que 

exista o ambiente de silêncio que é absolutamente necessário para o bom funcionamento 

das mesmas»; da autoridade paternal, «o carinho e o interesse que tomamos pelos 

alunos não deve excluir a firmeza, pois o próprio carinho dos pais pelos filhos não 

exclui a firmeza e autoridade que, embora seja suave, também terá de ser severa, 

quando tal severidade for necessária para bem dos filhos» (ALC, Ata do Conselho 

Escolar, 11 de Outubro de 1950); da disciplina, como aspeto fundamental no «moldar 

do carácter» e do «sucesso escolar dos alunos» (ALC, Ata do Conselho Escolar, 11 de 

Outubro de 1950). Toda a ação de Sérvulo Correia visa, em última análise, o sucesso 

escolar dos alunos do Liceu. Ele considera que desse sucesso depende o prestígio da 

“casa” e o futuro dos “seus rapazes”.  

Nos primeiros anos do Reitorado (1951/57), existe uma preocupação em mostrar 

que a reorganização do Liceu permite uma melhoria significativa na uniformização dos 

critérios de avaliação, nos resultados escolares, nos exames e na própria “imagem” da 

Escola. São inúmeros os elogios que encontramos nas atas referentes à primeira década 

do reitorado (ver caixa 8), principalmente no que respeita ao profissionalismo dos 

professores, à melhoria dos resultados escolares e diminuição do abandono escolar e à 

credibilidade que o Liceu vai conquistando. 

Caixa 8 - Reorganização do Liceu - 1951 a 1957 

«Em seguida dirigiu-se aos professores que no ano findo prestaram serviço neste Liceu e pronunciou 

algumas palavras de apreço pelo esforço e boa vontade de todos estes e manifestou muito agrado, 

especialmente a sua satisfação pela forma como notou que todos trabalharam nos exames do ano findo, 

procurando fazer trabalho honesto e sério, sem injustiças e sem favoritismos.» (ALC, Ata Conselho 

Escolar, 2 de Outubro de 1951). 
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«O excelentíssimo Reitor usou da palavra para apresentar os dados estatísticos referentes à frequência do 

ano letivo e tirou a conclusão de que esses dados revelam uma grande regularidade no ensino e no 

critério de classificação dos professores deste Liceu.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 30 de Junho de 

1953). 

«Também disse o Excelentíssimo Reitor que entende que todos se deveriam congratular com a 

modificação que se notou na atmosfera de suspeição que se tinha criado à volta do Liceu e fez 

referências às consequências da modificação que se tinha produzido na orientação da vida liceal.» (ALC, 

Ata Conselho Escolar, 26 de Junho de 1954). 

«(…) estando na apreciação da atividade dos colegas no ano letivo transato leu alguns dados estatísticos 

referentes ao rendimento dos alunos tendo chegado à conclusão que nunca se tinha trabalhado com tanto 

empenho como naquele ano.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 1 de Outubro de 1954). 

«Usou a palavra o Excelentíssimo Reitor que apresentou os dados estatísticos referentes à frequência e 

aproveitamento do ano decorrente que agora findava. Desses dados concluiu que o rendimento tem 

melhorado visto que a percentagem de aprovações nos anos de passagem e na admissão a exame foi de 

setenta e nove por cento no primeiro ciclo e de setenta e cinco no segundo; concluiu também que tem 

diminuído o número de alunos que abandonaram o Liceu no decorrer do ano, apenas duzentos e oitenta e 

quatro em mil, novecentos e treze.» (Ata do Conselho Escolar, 21 de Junho de 1957).  

 

Quando analisamos os resultados escolares dos alunos, obtidos durante o período 

referenciado, verificamos contudo que existem muitos alunos com resultados negativos 

ou com a classificação de 10 valores; as médias nas várias disciplinas variam entre os 

11 e 13 valores, sendo diminuto o número de alunos com resultados superiores a 14, 

principalmente em determinadas disciplinas como matemática, português e ciências. 

Também constatamos que a taxa de abandono é elevada. No ano letivo de 1956/57, o 

número de alunos que abandonam o Liceu é de 284 num universo de 1913, ou seja, o 

abandono escolar regista uma percentagem de 14,8%. A grande maioria destes alunos 

transita para o ensino privado por falta de aproveitamento ou por “um comportamento 

marginal e inadaptável à disciplina do Liceu”. 

As referências feitas ao aproveitamento dos alunos nas atas de conselhos de 

professores durante este período, permitem-nos concluir que variava em função das 

várias turmas, sendo que normalmente as turmas A e B tinham melhores resultados que 

as restantes. Isto evidencia uma tendência, principalmente a partir do ano letivo de 

1954/55, para a seleção dos alunos em função do seu aproveitamento, aquando da 
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elaboração das turmas, sendo que os melhores alunos passam a ser incluídos nas turmas 

A e B. A avaliação dos resultados dos alunos é normalmente feita por ano e disciplina. 

Encontramos, na maioria dos casos, apreciações de carácter geral que variam entre o 

facto de a turma ser na sua globalidade “acima da média”, “boa”, “regular” ou “fraca”. 

  As razões apontadas para o insucesso escolar oscilam entre a falta de preparação 

dos anos anteriores, indisciplina provocada pelo elevado número de alunos na turma 

(normalmente as turmas eram compostas por mais de 40 alunos), falta de estudo, pouco 

empenho dos alunos no trabalho desenvolvido e problemas de natureza mental 

(incapacidade para a aprendizagem). Em diversas atas dos Conselhos de Professores, 

encontramos expressões como “idiotas”, “anormais” e “atrasados mentais” (ver caixa 9) 

para fazer referência aos alunos com dificuldades de aprendizagem. Estas expressões 

eram usadas na altura pela psicologia e pelos professores para denominarem esses 

alunos. Só mais tarde, com a intenção de atenuar ou neutralizar a aceção negativa da 

terminologia adotada, estas serão substituídas pela denominação atualmente utilizada de 

alunos com “necessidades especiais”. Contudo, na sua globalidade, o aproveitamento é 

considerado satisfatório, salvo em algumas turmas que revelam maiores dificuldades de 

aprendizagem.  

Caixa 9 - Insucesso escolar 

«a) a primeira turma do sexto ano é nitidamente fraca, abaixo da média, havendo apenas cerca de uma 

dezena de alunos com aproveitamento; b) a segunda turma do sexto ano é considerada regular; c) a turma 

do sétimo ano é excecionalmente boa. As causas da deficiência da primeira turma do sexto ano foram 

atribuídas, pelo Dr. Vieira Campos, à insuficiente preparação anterior, reconhecida por todos os 

professores da turma. O Dr. Beirão referiu a benevolência com que esses alunos forma julgados no 

exame do segundo ciclo. A hipótese de alguns alunos serem atrasados mentais foi admitida mas não 

esclarecida.» (ALC, Ata Conselho de Professores do 3º Ciclo, 2 de Março de 1951).  

«Todos os professores foram unânimes em afirmar que a 6ª B continua da mesma forma que no 1º 

período, ou talvez ainda pior. São alunos incapazes de assimilar, incapazes do mais pequeno esforço 

intelectual, parecem mesmo anormais. O professor Dr. Luís Franco, disse ainda que há menos interesse 

da parte deles que no 1º período; nunca teve uma turma com tão fracas possibilidades e com um 

desinteresse tão extraordinário, parecem atrasados mentais.» (ALC, Ata Conselho de Professores do 3º 

Ciclo, 4 de Fevereiro de 1953). 

«De novo se verifica serem as turmas A e B de cada ano, na generalidade, as de melhor aproveitamento e 

as de mais correto comportamento.» (ALC, Ata Conselho de Professores do 2º Ciclo, 6 de Junho de 

1957). 
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«Passou-se em seguida ao 5º ano, tendo-se concluindo o seguinte. As turmas A e B são consideradas 

boas nos dois aspetos estudados, comportamento e aproveitamento, em todas as disciplinas. Quanto às 

turmas C e D, disse-se que eram sensivelmente inferiores às duas anteriores, sobretudo a D em 

aproveitamento.» (ALC, Ata Conselho de Professores, 5 de Dezembro de 1957).     

  

 Nos finais da década de 50, início da década de 60, com o aumento do número 

de alunos e dos “professores eventuais”, começam a surgir nas atas do Conselho Escolar 

e dos conselhos de professores preocupações mais acentuadas referentes ao 

cumprimento das obrigações dos professores e ao insucesso escolar, sendo que estas se 

vão agravando com o tempo. Pelo tipo de discurso do Reitor, nota-se que este começa a 

ter maior dificuldade em manter o mesmo nível verificado nos anos anteriores a esse 

respeito. As razões apontadas são as já indicadas, acrescidas de novos fatores como: o 

elevado número de alunos para a capacidade das instalações, a falta de recursos e o 

empenho de alguns professores. Este último aspeto está relacionado com o aumento dos 

“professores eventuais”.  

Após o período indicado, começamos a encontrar na maioria das atas do início 

do ano letivo as mesmas advertências feitas aos professores, no sentido de reforçar a 

ideia de que é do seu profissionalismo que depende, em grande medida, o 

aproveitamento dos alunos. Em algumas atas, são mesmo feitas advertências em relação 

à postura de alguns professores e dadas indicações pormenorizadas acerca da atitude e 

dos procedimentos a ter para com os alunos. As referências à assiduidade, pontualidade 

e ao zelo nas funções prestadas passam a estar presentes com frequência nas atas do 

Conselho Escolar e conselhos de professores, o que evidencia uma preocupação 

acrescida em relação a esses fatores. Estes aspetos ganham um grau de destaque que não 

encontramos nas atas dos anos anteriores (ver caixa 10).  

Caixa 10 - Advertências aos professores  

«Referiu-se em seguida o Exmo. Senhor Reitor a uma questão que bastante preocupa a Reitoria e que 

diz respeito às faltas dos Senhores Professores. A estatística mostra que elas aumentaram nos últimos 

três anos, verificando-se simultaneamente que os professores mais assíduos são os efetivos e, entre estes 

ainda, os mais velhos. Relativamente aos professores eventuais verifica-se que não há, entre eles, 

professores modelares em assiduidade, sendo sempre elevado o número de faltas, cuja percentagem está 

a aumentar. O Exmo. Senhor Reitor pediu então aos Exmo. Senhores Professores para faltarem apenas 

quando tal se lhes tornar imprescindível, devendo fazer-se então uma comunicação prévia à Reitoria, de 
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modo que esta possa tratar da substituição.» (ALC, Ata Conselho de Professores do 2º Ciclo, 5 de 

Dezembro de 1957). 

«Referiu-se depois o Senhor Reitor a dois factos desagradáveis na vida da casa: o primeiro foi o fracasso 

da reunião do corpo docente num almoço de confraternização o que revelou que os professores não 

constituem o corpo que deviam constituir; (…)» (ALC, Ata Conselho Escolar, 18 de Junho de 1963). 

«O Senhor Reitor recomendou o maior cuidado com o que os professores dizem nas aulas, pois as suas 

palavras servem de suporte para comentários menos dignos e para a reprodução de anedotas que 

certamente deturpam a realidade. Os professores são educadores e a sua missão é muito útil à sociedade, 

não se podem esquecer disso. (…) Recomendou assiduidade e pontualidade. Referiu-se ao número de 

faltas dadas pelos professores das diversas categorias que aumentam dos professores efetivos para os de 

serviço eventual. Há um grupo de professores efetivos que não deram nenhuma falta durante o ano 

transato. A média é de vinte e oito faltas por professor, o que não é muito mas é bastante.» (ALC, Ata 

Conselho Escolar, 1 de Outubro de 1966). 

«Disse que sabia que alguns professores nomeados para o Liceu estavam de passagem pois não 

desejavam prosseguir nessas funções: ser professor é visto como um recurso do momento. Lamenta que 

assim seja porque a vida de professor deve ser vista como uma missão e não se coaduna com situações 

encaradas como passageiras.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 2 de Outubro de 1967).    

 

As preocupações com o aproveitamento também se acentuam e aumenta o 

número de turmas com resultados fracos. Ao lermos as atas dos vários conselhos, 

ficamos com a ideia que o Liceu, no final da década de 50 e durante a década de 60, 

começa a crescer de um modo descontrolado, não existindo, por um lado, alterações no 

edifício, capazes de responder a esse aumento e, por outro, um reforço nos recursos 

humanos capaz de continuar a assegurar os mesmos níveis de aproveitamento e 

comportamento verificados na década de 50. Esta ideia é reforçada pelo aumento das 

“advertências” do Reitor.  

Nas intervenções do Reitor, verificamos uma preocupação constante em manter 

o mesmo nível de exigência, uma imagem de “ordem”, mesmo nas condições cada vez 

mais adversas. Essa insatisfação em relação ao aproveitamento dos alunos faz-se sentir, 

não só por parte do Reitor, mas também pelos diretores de ciclo e alguns professores 

efetivos (ver caixa 11).    
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Caixa 11 - Aproveitamento 

«O Senhor Reitor disse que não era demais lembrar aos alunos de que no próximo ano não se garante a 

matrícula àqueles que reprovem. Citou o acréscimo da frequência do Liceu informando o aumento de 

dez para quinze turmas no próximo ano e consequentemente a necessidade de opção entre novos alunos 

e maus alunos.» (ALC, Ata Conselho de Professores do 1º Ciclo, 5 de Novembro de 1958). 

«Disse o Excelentíssimo Reitor que leu os dados estatísticos referentes ao aproveitamento do ano letivo 

findo. Comentando esses dados disse o Excelentíssimo Reitor que eles manifestam um rendimento 

inferior ao do ano transato, circunstância para a qual não é difícil encontrar um explicação: o aumento da 

frequência escolar, ainda assim atendendo às condições cada vez mais difíceis de trabalho [aumento de 

alunos e faltas de condições materiais], entende que não há razões para descontentamento.» (ALC, Ata 

do Conselho Escolar, 20 de Junho de 1959). 

 

«Em relação ao ano precedente, verificou-se no último ano um maior número de reprovações no quinto 

ano. O número de repetentes duplicou. Esta diminuição quanto à qualidade dos alunos prova a 

necessidade de exigir deles um pouco mais. Relativamente ao funcionamento das aulas, o Senhor Reitor 

apontou a necessidade de dificultar a saída dos alunos que, em certas aulas, achava demasiado 

frequente.» (ALC, Ata do Conselho de Professores do 2º Ciclo, 17 de Novembro de 1959).  

«O Sr. Dr. Mário Dionísio abordou a questão, que disse ser «mais uma vez», de se apresentarem alunos 

do 3º ano que estão longe de terem a preparação suficiente para, legitimamente, se inscreverem num 4º 

ano. No seguimento desta sua breve intervenção criticou a forma como é aferido o conhecimento nos 

exames liceais.» (ALC, Ata Conselho de Professores do 2º Ciclo, 7 de Novembro de 1961). 

«O Senhor Reitor informou o Conselho que tinham frequentado o Liceu dois mil quinhentos e oitenta e 

sete alunos, mais noventa e quatro que no ano letivo anterior. Referindo-se ao rendimento escolar disse 

que tinha sofrido uma ligeira baixa, que não deve surpreender atendendo às condições em que se 

trabalha.» (ALC, Ata do Conselho Escolar, 19 de Junho de 1962). 

 

«A reitoria verificou com tristeza e grande preocupação ter sido muito fraco o aproveitamento dos alunos 

mais velhos, especialmente do 6º e 7º anos, durante o segundo período escolar. Exorta-os por isso a que 

durante o tempo que vai até ao fim do ano, se esforcem por realizar um trabalho mais cuidado e 

interessado, para poder ser mais profícuo. Exige-o o interesse próprio de cada um, o do Liceu e o da 

nação.» (ALC, Ordem de Serviço, 1 de Abril de 1964). 

«Exmo. Sr. Diretor Geral do Ensino Liceal; Pelo aproveitamento obtido nos dois primeiros períodos 

escolares do presente ano letivo, pensa esta reitoria que venham a ficar reprovados na frequência cerca 

de 25% dos alunos do 1º ano, ou sejam alunos correspondentes a quatro das dezasseis turmas em 

funcionamento» (ALC, Ofício, 17 de Maio de 1968). 
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Em suma, no que respeita ao aproveitamento escolar do Liceu, podemos concluir 

que existe, ao longo de todo o reitorado, uma grande preocupação com esse fator. Se, no 

início, tal preocupação é orientada no sentido de mudar a imagem do Liceu, permitindo 

uma nova organização com o objetivo de melhorar os resultados escolares e o 

comportamento, a partir da década de 60, o objetivo é manter a mesma percepção de 

qualidade perante um aumento desmesurado dos alunos, sem que exista uma alteração 

significativa dos recursos físicos e humanos. Outros aspetos negativos a salientar 

prendem-se com a assiduidade dos professores e o abandono escolar. São sistemáticas 

as chamadas de atenção para a necessidade dos professores serem pontuais e assíduos, 

principalmente após o início da década de 60. No que respeita ao abandono escolar, 

mesmo que muitos desses alunos transitassem para o ensino privado, este não deixaria 

de ser excessivo.  

 

3. Relações Internas 

 

 É nas relações internas e externas que encontramos outros traços característicos 

da ação do Reitor. Nas relações internas, o Reitor afirma a sua liderança no domínio 

pedagógico e disciplinar, vincando os valores que considera fundamentais e pelos quais 

toda a ação educativa deve ser orientada. Estes valores determinam as suas prioridades e 

intervenções nos vários conselhos e orientam a sua relação com os professores. Sérvulo 

Correia assume uma liderança efetiva sobre o corpo docente, exigindo que este se 

assuma como um exemplo para os alunos. Paralelamente, desenvolve um conjunto de 

iniciativas onde procura fomentar um espírito de “unidade” e promover a “imagem” do 

Liceu.  

Nas atas dos vários conselhos, encontramos referências constantes a esses 

princípios, formas de estar e de agir consideradas fundamentais (ver caixa 12). Em 

algumas delas, o discurso assume um tom paternalista, principalmente quando se dirige 

aos professores eventuais e estagiários. Dos aspetos enunciados, salientam-se a 

“colaboração entre professores”, “o sucesso dos alunos” e “a imagem da casa”. Nas atas 

dos conselhos, são algumas vezes dadas indicações, quanto à postura dos professores 

em relação à disciplina, aproveitamento e avaliação dos alunos. Existe uma persistência 
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na defesa do “projeto”, dos valores e princípios, da “missão” que cada um tem e deve 

assumir na defesa do interesse de todos.  

Caixa 12 - Orientações e advertências referentes à ação educativa 

«Depois disse que ultimamente tem verificado que um ou outro professor ainda se esquece dos 

inconvenientes de fumar nas aulas. Também mais uma vez se referiu à questão da pontualidade dos 

Senhores Professores na ida para as aulas, após o toque da campainha.» (ALC, Ata Conselho de 

Professores 2º Ciclo, 4 de Março de 1955). 

«Em seguida o Senhor Reitor pronunciou algumas recomendações destinadas especialmente aos 

professores que iniciam serviço no Liceu. Assim, pediu assiduidade e pontualidade e o maior cuidado 

com a disciplina; pediu também que não fumassem nas aulas.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 2 de 

Outubro de 1961). 

« (…) informou-os que para eles [novos professores] a porta da reitoria estaria sempre aberta e ofereceu-

lhes a sua ajuda e o seu conselho. Em nome dos alunos pediu-lhes uma dedicação total pelo serviço, os 

alunos têm o direito de exigirem isso.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 1 de Outubro de 1964). 

«A reitoria agradece a todos a colaboração no bom cumprimento da sua missão. Os colegas que aqui se 

encontram escolheram este Liceu, o que é um bom indício, devem ter ouvido falar muito do Liceu de 

Camões e nem sempre para bem; o Senhor Reitor pediu que reservassem o seu juízo, que começassem a 

trabalhar e que julgassem em definitivo em prol da própria experiência.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 1 

de Outubro de 1965).    

 

Nas atas dos Conselhos, são raros os indícios de incidentes graves entre o corpo 

docente. A maioria envolve professores eventuais e está relacionada com o 

aproveitamento dos alunos ou a incapacidade do professor em manter a disciplina. Em 

contrapartida, são vários os elogios feitos a professores, na globalidade pelo seu 

desempenho ou em particular, quando se encontram envolvidos em determinados 

projetos, chegam ao Liceu após uma carreira com mérito reconhecido ou passam à 

situação de aposentados. Esta imagem de boa relação entre pares sobressai nas várias 

iniciativas que o Reitor faz questão de organizar com o objetivo de fomentar a 

confraternização entre os professores. O ambiente que sobressai é de tranquilidade, 

ordem e colaboração (ver caixa 13).   
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Caixa 13 - Ação do Reitor junto do corpo docente 

«Aberta a sessão usou da palavra o Senhor Reitor, que começou por cumprimentar os membros do 

Conselho, em grande parte os mesmos do ano anterior. Agradeceu-lhes a colaboração que lhes têm 

prestado e que claramente lhe prestarão no ano que agora se inicia. Felicitou-se por lhes poder dirigir a 

palavra e por poder contar com a sua colaboração. Dirigindo-se ao professor Mário Dionísio, novo 

diretor do primeiro ciclo, agradeceu-lhe ter aceitado o convite que lhe fez de desempenhar o novo cargo 

e a colaboração que lhe vai prestar. (…) Vai deixar o cargo de Vice-Reitor o Senhor Professor Manuel 

Vicente e é com muita pena que o vê sair. Quando tomou posse do lugar de Reitor decidiu manter o 

Senhor Doutor no seu cargo atual e nunca encontrou qualquer razão para se arrepender do ter 

conservado nas suas funções» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 8 de Novembro de 1963). 

«(…) O Senhor Reitor referiu um caso de carácter disciplinar que tem envolvido um professor 

[eventual] do sétimo grupo a lecionar o quinto ano, que pela primeira vez presta serviço no Liceu. 

Informou o Conselho das providências que tem tomado, solicitou chamada de um inspector que assistiu 

às aulas, mas reconheceu que, por enquanto, a situação não tem melhorado.» (ALC, Ata do Conselho 

Disciplinar, 16 de Novembro de 1968).  

«Por último, o Senhor Reitor convidou os professores a passarem pelo refeitório pois lhes queria 

oferecer um beberete que seria um protesto para se reunirem uns momentos de alegre convívio e de 

confraternização.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 17 de Junho de 1967).  

 

«O próximo aniversário natalício do nosso Exmo. Reitor terá lugar no dia 17 de Novembro. Tudo parece 

indicar tratar-se do último aniversário que ele festeja durante o exercício das suas funções de orientador 

da nossa atividade nesta casa. Foi sempre seu desejo que nos reuníssemos com frequência em festas de 

confraternização. E para isso contribuiu mesmo durante anos com a oferta de um lanche num dos 

últimos dias da nossa atividade letiva. Entenderam alguns colegas dos mais antigos desta casa que se 

não deveria deixar passar esta oportunidade sem um pequeno gesto de retribuição dos favores que todos 

lhe estamos devendo. E tomaram por tal motivo, a iniciativa de organizar um almoço no dia 18 do 

próximo mês de Novembro, domingo, nos arredores de Lisboa, com o carácter de confraternização de 

todos os professores do Liceu.» (ALC, Edital, de 23 de Outubro de 1973). 

 

 

Esta imagem de um ambiente salutar transparece na organização das várias 

iniciativas que marcam as comemorações das datas relevantes na vida do Liceu. Há um 

especial cuidado em manter uma atividade cultural que permita o envolvimento da 

comunidade escolar. Estas iniciativas variam entre concertos sinfónicos e do Orfeão do 

Liceu, teatro, exposições dos trabalhos dos alunos, jantares de professores, visitas de 

estudo, passeio dos finalistas (normalmente com destino a cidades de Espanha, ou às 
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ilhas da Madeira e Açores), entre outras atividades destinadas a celebrar efemérides, 

com especial relevo para a celebração do Natal, que é um momento importante na vida 

do Liceu. Um acontecimento que marca o reitorado de Sérvulo Correia é o 

cinquentenário do Liceu, que conta inclusive com a presença do Ministro da Educação, 

Leite Pinto. São inúmeras as referências a estas iniciativas, não só no que diz respeito ao 

sucesso das mesmas, assim como no agradecimento do envolvimento e empenho dos 

professores (ver caixa 14).  

O Reitor atribui a estas atividades uma enorme importância por considerá-las, 

por um lado, importantes na formação dos alunos e, por outro, como uma possibilidade 

de mostrar à comunidade o trabalho realizado no Liceu. O cuidado que está na base da 

organização destes eventos relaciona-se, mais uma vez, com a promoção da “imagem” 

da “casa” e do sucesso do “ato educativo”. Contudo, mais do que promover essa 

“imagem” exterior, elas assumem especial relevância ao nível educativo e no fomento 

do espírito de pertença. 

Caixa 14 - Eventos e atividades 

«Exmo. Senhor Presidente da Direção da Emissora Nacional; Terminados os trabalhos do fim do 

primeiro período escolar, apressa-se esta Reitoria a transmitir a V. Exa. o seu profundo reconhecimento 

por, acedendo ao pedido feito no ano letivo transato, ter permitido que a Orquestra Sinfónica Nacional 

viesse a este Liceu realizar um concerto para os seus alunos a partir do 3º ano.» (ALC, Ofício, 4 de 

Janeiro de 1955). 

«Exmo. Senhor Diretor do jornal A Voz; Diário de Notícias; Século; Diário Popular; Diário de Lisboa; 

Diário da Manhã; Novidades. Por se me afigurar de interesse para as famílias dos alunos deste Liceu, 

tenho a honra de solicitar a V. Exa. que se digne permitir a publicação no jornal da Vossa Direcção a 

seguinte notícia: hoje, pelas 15 horas, realiza-se no Liceu Camões a abertura da exposição de trabalhos 

escolares e de uma outra de fotografia dos alunos. (…) As pessoas de família dos alunos podem assistir a 

todos estes atos.» (ALC, Ofício, 8 de Junho de 1955). 

«Exmo. Senhor Governador Civil de Lisboa; Está este liceu a construir no seu jardim, com o patrocínio 

de sua Exª. O Senhor Subsecretário de Estado da Educação Nacional, um grande presépio, a inaugurar na 

tarde da próxima segunda-feira, dia 23 do presente mês de Dezembro. Durante as horas da noite em que 

estiver exposto, uma aparelhagem sonora transmitirá cânticos do Natal portugueses, que, para o efeito, 

os agrupamentos orfeónicos do mesmo liceu, sob a direção dos seus professores, prepararam e 

gravaram.» (ALC, Ofício, 20 de Dezembro de 1957). 

«O Orfeão Maior do nosso Liceu, num movimento noite de solidariedade humana digna de maiores 

louvores, vai realizar na próxima quarta-feira à, no salão, uma audição, cujo produto se destina aos 
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sinistrados do Faial. No desejo de que esta audição seja um verdadeira festa de arte, que honre o nosso 

Liceu, avisam-se os alunos componentes do Orfeão da necessidade de estarem todos presentes nos 

ensaios.» (ALC, Edital, 30 de Maio de 1958). 

«O Grupo de Teatro do Liceu realiza amanhã, pelas 15 horas e 30 minutos, no Ginásio uma pequena 

festa do Natal, constituída pela representação de uma peça teatral, alguns recitativos e a retransmissão de 

um programa radiofónico alusivo ao Natal, gravado por um grupo de alunos do Orfeão do Liceu e 

transmitido já pela Emissora Nacional no passado dia 25. A esta festa podem assistir os senhores 

professores, os alunos e suas famílias.» (ALC, Edital, 3 de Janeiro de 1959). 

«Como é já do conhecimento de todos os alunos, o nosso Liceu vai organizar uma exposição de 

trabalhos comemorativos do V Centenário do Infante D. Henrique. Os trabalhos para esta exposição, que 

deve ser inaugurada no dia 5 do próximo mês de Junho, podem ser entregues até ao dia 28 do mês 

presente. Para os três melhores trabalhos que vierem a ser apresentados são criados prémios no valor de 

cerca de 500$ para o 1º; 300$ para o 2º e 200$ para o terceiro.» (ALC, Edital, 6 de Maio de 1960).  

«Exmo. Senhor General Comandante da D.C.T. Comando Geral da Legião Portuguesa; Vai um grupo de 

cerca de 150 filiados do Centro Escolar da M.P. com sede neste Liceu, acompanhado de professores e 

instrutores, fazer o seu acampamento da Páscoa, como já é habitual, na tapada de Mafra.» (ALC, Ofício, 

25 de Março de 1960). 

«50 anos do Liceu Camões» A lição a realizar no salão Liceu, cerca das 11 horas, por ocasião da visita 

dos antigos alunos, é feita pelo antigo aluno o professor Eng. Francisco de Paula Leite Pinto, ilustre 

Ministro da Educação Nacional. Estarão presentes, entre muitos outros antigos alunos, os senhores Drs. 

Teotónio Pereira, Ministro da Presidência e Marcelo Caetano, Reitor da Universidade Clássica e 

Engenheiros Saraiva e Sousa, Subsecretário de Estado das Obras Públicas e Bénard da Fonseca, Vice-

Reitor da Universidade Técnica.» (ALC, Edital, 13 de Dezembro de 1960).  

«Nas próximas férias da Páscoa, com partida no dia 4 de Abril e regresso no dia 11, realiza-se um 

cruzeiro à ilha da Madeira e à ilha de S. Miguel nos Açores. O preço da viagem, feita no paquete Angola 

é para os alunos, de 1.600$00, acrescido das despesas a fazer com a visita nos pontos mais interessantes 

da ilha» (ALC, Edital, 19 de Fevereiro de 1968). 

 

Em suma, ao nível das relações internas, encontramos uma preocupação da parte 

do Reitor em fomentar um espírito de comunidade, impondo aos professores um 

elevado sentido de responsabilidade, principalmente no que respeita ao cumprimento 

dos valores e princípios que considera fundamentais. São raros os casos de incidentes 

entre o corpo docente, principalmente no que se refere aos professores efetivos, 

sobressaindo a esse nível uma imagem de tranquilidade, ordem e colaboração. Com o 

propósito de projetar a “imagem” da “casa”, desenvolve um conjunto de atividades 
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educativas que permitem promover a aprendizagem e o sentido de pertença, marcar 

efemérides ou momentos importantes da vida do Liceu. 

 

4. Relações Externas 

 

Nas relações externas, o Reitor assume o seu papel de representante do Liceu, 

junto da administração central, das famílias dos alunos e da comunidade em geral. Ele é 

a ponte entre o Liceu e o exterior, e procura exercer esse papel com zelo e eficácia. No 

“copiador de ofícios”, encontramos centenas de ofícios destinados à tutela, encarregados 

de educação e diversas instituições com as quais o Liceu mantém relação. Torna-se 

evidente que grande parte dessa correspondência é estabelecida com a tutela e 

instituições estatais.  

Os contactos com a administração central traduzem um ato regular da atividade 

do Reitor e, na sua maioria, procuram “prestar contas” da atividade administrativa do 

Liceu ou solicitar intervenções de melhoria das instalações e equipamentos. Este último 

aspeto, já referenciado anteriormente, expressa uma preocupação constante do Reitor 

em conseguir solucionar problemas estruturais que resultam da deterioração do edifício, 

equipamentos e da necessidade de adequar as instalações ao aumento constante de 

alunos, principalmente após o início da década de 60.  

Encontramos também ofícios no sentido de justificar a elaboração dos horários, 

exames, atividade da Mocidade Portuguesa, a solicitar a contratação de “pessoal menor” 

e docente, entre outros aspetos inerentes às suas funções. Mas, além das “funções de 

controlo administrativo”, encontramos também ofícios dirigidos à tutela a agradecer a 

colaboração prestada e o apoio dado na solução de alguns problemas relacionados com 

o Liceu, principalmente no que respeita às infra-estruturas (ver caixa 15).  

Caixa 15 - Relações externas 

«Exmo. Sr. Comissário Nacional Adjunto da MP; Há um grupo de alunos do 6º ano deste liceu que 

depois de nos anos anteriores, em excursões escolares, ter percorrido o país de Norte a Sul, pretende 

aproveitar parte das férias da Páscoa para se deslocar a Espanha (Aracena, Sevilha, Cordova, Madrid, 

Ávila e Salamanca) em viagem de estudo e recreio. Para tanto deverão receber um pequeno subsídio do 

Centro, destinado, sobretudo, a cobrir as despesas a fazer com os professores que os hão-de 

acompanhar.» (ALC, Ofício, 14 de Março de 1958).  
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«Exmo. Sr. Diretor Geral do Ensino Liceal; Esta reitoria agradece muito reconhecidamente a intervenção 

de V. Exa. no sentido de ter fornecido ao Liceu de Camões um dos poucos gravadores adquiridos no 

presente ano para serem distribuídos pelos liceus.» (ALC, Ofício, 29 de Abril de 1959). 

 

«Exmo Sr. Diretor Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais; A esta reitoria cabe agradecer a 

maneira atenciosa como os serviços dessa Direção Geral têm colaborado com o Liceu sempre que aqui 

se realizaram obras.» (ALC, Ofício, 7 de Outubro de 1958).  

 

«Quiseram V. Exª ter para com o Liceu Camões mais uma vez a gentileza de pôr à disposição do Senhor 

Escultor Fernando Fernandes e de alguns dos nossos alunos as vossas instalações e mesmo alguma 

matéria prima para serem modeladas algumas figuras para o presépio que vimos apresentando já há 

alguns anos no jardim anexo ao edifício deste estabelecimento de educação. A reitoria, que aceita o facto 

como prova de estima por este Liceu, vem junto de V. Exª exprimir-lhe todo o seu reconhecimento, 

pedindo-lhe que se digne aceitar também, com protestos da sua superior consideração, os seus melhores 

cumprimentos.» (ALC, Ofício, 25 de Janeiro de 1960). 

 

 

Quanto às relações com as famílias, a ação do reitor passa, em grande medida, 

por uma atitude disciplinadora e educativa. Muita da correspondência evidencia um tom 

paternalista, onde o Reitor manifesta a sua opinião em relação ao comportamento do 

aluno, ou mesmo dando conselhos aos Encarregados de Educação acerca da atitude a ter 

para com o seu educando. Em algumas situações, o discurso oscila entre o irónico e o 

autoritário, principalmente quando a “imagem” do Liceu é posta em causa ou existem 

tentativas de “pressão” na avaliação dos alunos. Encontramos uma lógica de 

subordinação das famílias à orientação educativa do Liceu, onde o Reitor se reserva ao 

direito de assumir um papel ativo na formação dos “rapazes” que lhe estão entregues. 

Este papel rivaliza algumas vezes com o da própria família, gerando-se situações de 

tensão que originam a troca de algumas cartas entre ambas as partes. Os argumentos 

usados para justificar medidas mais rigorosas são normalmente “a defesa dos interesses 

do aluno”, “o facto de o aluno não respeitar as regras estabelecidas”, “o desrespeito 

pelos professores e colegas” ou “a falta de interesse e empenho no trabalho realizado”. 

Em situações consideradas mais graves, o Reitor “afasta” o aluno do Liceu ou é-lhe 

recusada a matrícula no ano letivo seguinte (ver caixa 16).  

 

 



  74 

Caixa 16 - Relações com as famílias 

«O filho de V. Exa. certamente por supor ter perdida a frequência no presente ano letivo passou a ser um 

elemento de perturbação da disciplina e da boa ordem durante mesmo o funcionamento das aulas. Não 

podendo as autoridades escolares permitir que qualquer aluno prejudique o aproveitamento dos seus 

colegas e sabendo-se que o referido filho de V. Exa levou a sua indisciplina até tocar durante uma aula 

de português uma gaitinha, permita-me aconselhar-lhe a transferência, afim de dispensar esta Reitoria de 

mandar organizar-lhe processo disciplinar.» (ALC, Ofício, 17 de Maio de 1954). 

 

«Exmo. Sr. Eng. Vergílio Cruz, Ilmª Deputado da Nação; Sem quaisquer comentários, porque a fazê-los 

não poderiam ser agradáveis, cumpre-me como reitor e, por isso, responsável também pela formação 

moral dos meus alunos, devolver a V. Exa, ilustre Deputado da Nação, o cartão em papel timbrado da 

Assembleia Nacional que dirigiu ao distinto professor efetivo do 9º grupo do quadro deste Liceu Dr. 

Fernão Malaquias Pereira. Devolvo igualmente o ponto do nosso aluno da turma B do 6º ano, Nelson 

Fernando B.P e Cruz, acompanhado de cópia de uma carta que, em consequência da intervenção de V. 

Exa., o mesmo professor dirigiu a esta reitoria.» (ALC, Ofício, 21 de Dezembro de 1965). 

 

« (…) Verifica-se por outro lado que se trata de um aluno que com frequência perturba as aulas, 

desinteressado como anda do estudo. Por estas razões e pelo mal que está fazendo a companheiros ainda 

crianças, é esta reitoria de parecer que V. Exa. o afaste imediatamente deste Liceu. A partir de hoje e até 

que V. Exa. resolva o destino a dar-lhe, fica suspenso da frequência das aulas a que, aliás, já ontem e 

hoje faltou.» (ALC, Ofício, 14 de Janeiro de 1966). 

 

 

Outro meio privilegiado de contacto entre a escola e a família é o caderno 

escolar. Nele são registados todos os acontecimentos relevantes relacionados com a 

atividade escolar do aluno de que importa dar conhecimento à família. Normalmente é 

usado por ambas as partes em situações que estão relacionadas com problemas de 

aprendizagem e disciplinares. Nem sempre se torna num instrumento funcional, porque, 

nas palavras do próprio Reitor, normalmente só é usado de um modo correto pelos bons 

alunos (ALC, Ata do Conselho de Professores do 2º Ciclo, 17 de Novembro de 1964). 

Isto pode justificar o facto de grande parte da correspondência entre o Reitor e a família 

ocorrer muitas das vezes em situações limite, ficando a impressão que esta nem sempre 

tem conhecimento da acumulação de problemas que estão na base do procedimento 

disciplinar.  

Contudo, encontramos da parte do Reitor uma preocupação em integrar as 

famílias na atividade do Liceu. No início do ano letivo, é organizada uma cerimónia 
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destinada a alunos e familiares onde o Reitor dá a conhecer as linhas gerais da sua ação 

para o respetivo ano letivo. São também definidas horas de atendimento aos 

encarregados de educação. Nos editais referentes à atividade cultural do Liceu, 

deparamos sempre com um convite à família para participar nos mesmos. Contudo, à 

margem destes indicadores, não encontramos fontes que nos permitam aferir a 

frequência do contacto entre as famílias e a escola.  

Por último, no que respeita às relações externas, o Reitor, como já referimos 

anteriormente, procura abrir a atividade educativa do Liceu ao exterior através de 

iniciativas culturais, relacionadas com aspetos religiosos, políticos ou ligados à 

Mocidade Portuguesa. Estas iniciativas procuram, acima de tudo, promover a “imagem 

pública” do Liceu. São diversos os ofícios produzidos neste sentido, visando o apoio de 

várias instituições na organização de iniciativas de carácter educativo e pedagógico, 

organizadas pelo Liceu. Algumas delas são transmitidas pela Emissora Nacional, 

desempenhando um papel educativo que se estendia à comunidade em geral.  

Dos vários projetos desenvolvidos, destacamos a adaptação do ginásio de modo 

a poder ser usado como sala de cinema – “Projeto do Cinema”, o “Presépio de Natal”, o 

“Dia de Camões”, a atividade do “Orfeão”, as “Viagens de Finalistas”, as 

comemorações dos “50 anos do Liceu de Camões”. Na sua implementação, o Reitor 

desdobra-se em contactos e ofícios cujo o conteúdo é normalmente deferido. Existe da 

parte de Sérvulo Correia um especial cuidado no modo como estabelece esses contactos, 

na “imagem” que transmite de um Liceu dinâmico, da importância que atribui à 

realização desses projetos. Isso contribui significativamente para a existência, ao longo 

de todo o reitorado, de uma ligação institucional entre o Liceu e as diversas entidades 

que proporcionam a concretização dessas iniciativas (ver caixa 17).  

Caixa 17 - Relações institucionais 

«Exmo. Sr. Diretor Técnico da Emissora Nacional, A colaboração prestada pelos serviços que V. Exa 

superiormente dirige a este liceu, durante o presente ano letivo, constituiu contribuição valiosíssima para 

algumas das atividades circum-escolares mantivessem a dignidade e o brilho sem os quais perdem todo o 

valor educativo. Agora que estas mesmas atividades atingem o seu termo, quer esta reitoria cumprir o 

dever de agradecer a V. Exa as muitas gentilezas recebidas, solicitando-lhe se digne a transmitir aos 

funcionários sob a V. Direção os protestos da nossa muita simpatia.» (ALC, Ofício, 16 de Junho de 

1952). 
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A ligação do Liceu à Fundação Calouste Gulbenkian e a sua participação nas atividades desenvolvidas 

pela mesma será uma constante durante a década de 60. 

“(…) Exmo. Senhor Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Considero de todo o ponto dignos de 

aplauso os concertos promovidos pela Fundação Calouste Gulbenkian. A despeito de quaisquer 

deficiências que os especialistas possam descobrir em tais concertos e que a mim, espectador comum, 

me passam despercebidas, suponho que esta iniciativa da Fundação tem para todos nós o alto mérito de 

muitas outras já publicamente reconhecidas. (…) A manifestação concreta do acolhimento que os nossos 

alunos do 3º ciclo dispensaram ao 1º concerto encontramo-lo no número daqueles que se inscreveram 

para o 2º - 151 -, convindo acrescentar que neste número estão os 94 que no passado dia 12 estiveram no 

Tivoli. As inscrições foram recolhidas diretamente por mim. (…) Agradecendo e felicitando, na pessoa 

de V. Exa., a Fundação por tão admirável, feliz e proveitosa iniciativa, apresento a V. Exa. os meus 

respeitosos cumprimentos.» (ALC, Ofício, 23 de Janeiro de 1963). 

 

A ligação do Liceu aos seguintes jornais é frequente no sentido de publicar anúncios e notícias referentes 

às atividades desenvolvidas na “casa”. 

«Exmo. Senhor Diretor do jornal de Notícias (O Século; Diário Popular), Permita-me V. Exa. que venha 

agradecer-lhe, muito reconhecidamente, o relevo que o Jornal da vossa tão distinta Direção deu à “última 

lição” do Dr. Manuel da Ressurreição Vicente, que, até ao passado sábado, foi professor e Vice-Reitor 

deste Liceu. (…) Dado ao que se passou neste Liceu no passado sábado e o relevo que lhe deu, o vosso 

Jornal prestou a esta Reitoria, preciosa colaboração. Renovando os meus agradecimentos, peço a V. Exa. 

se digne a aceitar, com os protestos da minha muita admiração, os meus melhores cumprimentos.» 

(ALC, Ofício, 13 de Novembro de 1963).  

 

 

O Projeto do cinema é desenvolvido ao longo de todo o reitorado de Sérvulo 

Correia. São vários os ofícios destinados a diversas entidades a solicitar apoios para a 

continuação do mesmo (ver caixa 18). Entre elas, destacamos as embaixadas dos 

Estados Unidos, do Canadá e da França, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto 

Alemão. Esta iniciativa tem especial relevo durante a permanência de Bénard da Costa 

no Liceu como professor eventual de História, Filosofia e OPAN. Por sua iniciativa, é 

organizado um curso de iniciação ao cinema que proporciona a realização, na Escola, do 

primeiro festival de cinema. 

Caixa 18 - Diligências no desenvolvimento do projeto do cinema 

«Exmo. Sr. Presidente do Grémio das Empresas de Cinema; (…) Conhece V. Exa. o extraordinário 

poder formativo do cinema, mas verifica, certamente, como entre nós é difícil, se não impossível, aos 

pais educadores utilizá-lo como meio de formação de seus filhos e educandos. Na intenção de fazer neste 
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aspeto o que nos é possível e utilizando uma boa máquina de projeção que possuímos, tem esta reitoria 

tentado nos dois últimos anos fazer para os seus alunos mais novos sessões de cinema escolar para os 

quais foi alugado filmes com reconhecido valor educativo. No presente ano, porém, vamos ver-nos 

obrigados a suspender tão benéfico e agradável meio de formação porque, devendo as sessões ser quase 

ou mesmo gratuitas, constituem para o Liceu um encargo insuportável. (…) Ora afigura-se-me que dada 

a natureza e objetivos das sessões de cinema escolar, às quais evidentemente, só podem assistir alunos, e 

contribuindo as mesmas sessões para criar nos alunos o gosto pelo espetáculo cinematográfico, poderiam 

as casas distribuidoras fazer para os filmes que às mesmas se destinassem um preço especial.» (ALC, 

Ofício, 23 de Outubro de 1954). 

 

 

Outro aspeto a salientar é a ação do Reitor no sentido de utilizar outras 

instituições de modo a alargar a sua ação educativa além das fronteiras do Liceu. Existe 

uma tentativa de controlar as atividades dos alunos fora da escola, principalmente 

quando estão em causa fatores morais ou a própria “imagem” do Liceu. Esta 

intervenção tem na maioria dos casos uma intenção disciplinadora. Para o Reitor, a 

postura dos alunos fora do Liceu afeta a sua imagem e põe em causa os princípios e 

valores cultivados no ato educativo. Em determinadas situações, consideradas mais 

graves, é solicitada a intervenção da polícia, no sentido de o auxiliar nessa tarefa (ver 

caixa 19).  

Caixa 19 - Ação disciplinadora do Reitor fora do Liceu 

«Exmo. Sr. Diretor da Polícia Judiciária; Para que V. Exa se digne providenciar no sentido da defesa da 

saúde moral da juventude, tenho a honra de comunicar que na casa “Sociedade Tipográfica Nina Lda, da 

Avenida Madrid, nº11E, são vendidas a crianças de 13 anos as fotografias pornográficas inclusas e 

outras. Agradecendo, muito profundamente, o interesse que este assunto lhe merecer, apresento a V. Exa 

os meus melhores cumprimentos.» (ALC, Ofício, 11 de Maio de 1961). 

 

«Exmo. Sr. Comandante da Esquadra Nº17 da PSP; Solicitando a indispensável intervenção de V. Exª, 

tenho a honra de comunicar que junto do gradeamento deste Liceu se encontra diariamente um indivíduo 

que, além de outros objetos, vende a quem passa e especialmente a jovens, alguns deste Liceu, 

fotografias pornográficas, como a que vai junta. Além de outro procedimento que V. Exª julgar 

conveniente somar em presença de tão repugnante atitude, solicito ainda que lhe seja proibido frequentar 

os arredores deste Liceu, frequentado por cerca de 1600 jovens com idades que vão dos 10 aos 18 anos.» 

(ALC, Ofício, 28 de Abril de 1966). 
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«Exmo. Sr. Diretor da Polícia Judiciária; Tem esta reitoria procurado, desde há muitos anos já, limpar os 

arredores do Liceu de certos elementos que constituem perigo moral para os alunos. Ora entre esses 

elementos existe um que, apesar de todas as minhas intervenções, persiste e, segundo informações que 

me chegaram nestes últimos dias, com aspetos que o tornam mais prejudicial ainda. Trata-se de uma 

taberna que no interior tem uma sala de jogos americanos, que alguns alunos, sobretudo dos 3º e 4º anos 

frequentam, o que é grave. Acresce, no entanto que, nos últimos tempos frequenta, ou é empregada da 

taberna uma mulher que o proprietário, que me dizem ser homossexual (os alunos assim o supõem) 

oferece aos rapazes. Verificando-se que as intervenções feitas por esta reitoria se revelam inúteis e que a 

frequência de um tal lugar constitui para os alunos grave perigo moral, tenho a honra de solicitar a V. 

Exa. o obséquio de auxiliar esta reitoria, (…)» (ALC, Ofício, 1 de Maio de 1968).   

 

 

Assim, podemos afirmar que, ao nível das relações externas, a ação do reitor 

passa essencialmente por quatro domínios fundamentais: administração central, onde 

estabelece uma relação com a tutela essencialmente de natureza administrativa; com as 

famílias, onde desenvolve uma ação disciplinadora e educativa; institucional, onde 

procura apoios junto de diversas organizações com o propósito de viabilizar os seus 

projetos, iniciativas culturais e educativas e, por último, disciplinadora, onde estende a 

sua ação educativa e disciplinadora às imediações do Liceu, recorrendo muitas vezes ao 

apoio das forças de segurança para assegurar esse objetivo. Em todas estas dimensões 

existe um propósito que é comum: a “imagem” do Liceu, o prestígio e importância do 

“ato educativo”, transparecendo uma ideia de credibilidade, honestidade, sentido de 

“unidade” e qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

5. Síntese 

 

Em suma, entre as múltiplas funções desempenhadas pelo Reitor, inerentes às 

duas dimensões enunciadas – administrativa e profissional – encontramos uma 

racionalidade que traduz uma tentativa de as articular de modo a promover aquela à qual 

atribui maior importância – a dimensão profissional/pedagógica. Toda a atividade de 

Sérvulo Correia visa, em última instância, a defesa do “ato educativo”, da dimensão 

pedagógica, da criação de condições para que, mesmo em situações adversas, os seus 

“rapazes” possam ter a melhor formação capaz de fazer deles “homens” instruídos e 

preparados para o futuro, seja a universidade ou no ingresso na vida ativa.  
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Ao nível administrativo, encontramos como prioridades a manutenção e 

conservação do edifício como fator fundamental para garantir a “ordem”, a disciplina e 

o “sucesso educativo” e, por outro lado, a manutenção de um corpo docente estável e de 

qualidade científica e pedagógica. Se, no primeiro aspeto, o Reitor se desdobra em 

contactos com a tutela no sentido de satisfazer as suas necessidades estruturais e 

orçamentais, no segundo, faz uso da sua influência para assegurar professores que, pela 

sua excelência, considera fundamentais. Na gestão dos professores e “pessoal menor”, 

impõe uma lógica de controlo, exigindo o respeito por valores e princípios que 

considera basilares, como a pontualidade e assiduidade ou o cuidado na imagem e ação 

disciplinar.  

Ao nível profissional, o Reitor define como prioridades o aproveitamento e a 

disciplina. Enquanto “reitor disciplinador”, nos primeiros anos do seu reitorado 

(1951/57), constrói um discurso que procura valorizar as melhorias que se vão 

registando ao nível do aproveitamento, interiorização das regras por parte dos alunos e 

empenho dos professores. O seu trabalho permite pôr “ordem na casa” e melhorar 

consideravelmente a credibilidade do Liceu. No início da década de 60, com o aumento 

dos alunos e dos “professores eventuais”, verifica-se uma maior dificuldade em manter 

o mesmo aproveitamento alcançado na década anterior. No sentido de colmatar essa 

situação, o Reitor reforça a sua influência junto dos professores, adotando uma postura 

mais autoritária e controladora. Reforça as regras e princípios da “casa” e “sobe o tom” 

no modo como se dirige aos professores nos diversos Conselhos. Contudo, 

independentemente da sua persistência, o aproveitamento do Liceu, verificado na 

década de 60, acaba por ser inferior ao registado na década de 50.  

Nas relações internas, Sérvulo Correia assume uma liderança efetiva sobre o 

corpo docente, exigindo que este se afirme como um exemplo para os alunos. Impõe um 

rigor disciplinar capaz de garantir a “ordem”, fundamental para o sucesso do “ato 

educativo”. É nesse sentido que adverte os professores nos diversos conselhos e pauta a 

relação com o corpo docente, a qual se afirma como salutar, não se verificando 

incidentes graves entre os professores. Salienta-se o cuidado no desenvolvimento de 

projetos e iniciativas culturais, com o propósito formativo dos alunos, no promover de 

encontros entre professores capazes de fomentar o convívio e reforçar o espírito de 

comunidade. 
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Por último, nas relações externas, são privilegiados os contactos com a 

administração central, as famílias, instituições e a sua ação disciplinar nas imediações 

do Liceu. Na relação com as famílias e na ação disciplinar, destaca-se o seu papel 

interventivo na defesa da moralidade, dos princípios em que acredita e pelos quais pauta 

a sua ação educativa. Nos contactos com as instituições promove a “imagem” do Liceu 

e encontra os apoios necessários para desenvolver os seus projetos e atividades. Em 

todos os seus contactos, afirma o “rigor”, o promover da qualidade do ensino, 

transparecendo uma ideia de credibilidade, honestidade, sentido de “unidade” e 

qualidade do trabalho desenvolvido. São estes princípios que vão estar na base da sua 

ação disciplinar, a qual considera como fundamental para o sucesso do ato educativo. É 

desta ação que damos conta no próximo capítulo.  
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Capítulo IV – A Ação Disciplinar 

 

 

 No seguimento da análise do perfil do Reitor enquanto “profissional”, 

procedemos neste capítulo a uma apresentação da sua ação ao nível disciplinar. Damos 

conta da conceção e da importância que o Reitor atribui à disciplina como fator 

fundamental para o sucesso educativo dos alunos; das normas e regulamentos que 

produz nesse sentido; nas intervenções que faz no Conselho Disciplinar e na atribuição 

dos castigos.  

 

1. Conceção do Reitor em Relação à Disciplina Escolar  

 

Como já foi referido anteriormente, a “ação disciplinar” desempenha uma das 

principais preocupações educativas de Sérvulo Correia. A sua conceção de “disciplina 

escolar” define o modo como concebe e orienta todo o seu trabalho, bem como a relação 

que estabelece com a comunidade escolar. Nas atas do Conselho Disciplinar e Conselho 

de Professores, são definidos como fatores determinantes para o aperfeiçoamento da 

disciplina liceal: a) a assiduidade, b) a pontualidade, c) a apresentação e postura dos 

alunos, d) o zelo no cumprimento das obrigações escolares e o respeito pelas regras da 

“casa”. Entende que tal propósito só pode ser alcançado mediante uma “unidade de 

pensamento”, uma sintonia entre a ação do Conselho Disciplinar e respetivas funções 

dos diretores de ciclo e professores, como zeladores da manutenção das regras e dos 

procedimentos disciplinares. Estas orientações são transversais a todo o seu reitorado, 

mantendo sempre uma postura persistente no cumprimento das “regras”, da 

“moralidade” e a salvaguarda da boa imagem do Liceu.  

 A prioridade dada à disciplina está sempre patente nas atas dos diversos 

conselhos, bem como nos editais e circulares que publica. A sua ação visa uma 

“disciplina perfeita”, quer dentro das aulas, quer fora destas, e é da responsabilidade dos 

professores alcançar tal propósito. As orientações dadas ao corpo docente e alunos 

espelham uma visão axiológica do ato educativo, construída em valores morais e sociais 

que considera fundamentais na “formação interior dos seus rapazes” e para a garantia da 

ordem e prestígio do Liceu (ver caixa 20). Este propósito é encarado como uma 
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“missão”, uma tarefa fundamental para garantir o sucesso educativo, não só no que 

respeita à aprendizagem, mas também no que se refere à formação moral dos 

educandos.  

Caixa 20 - Ideal de disciplina e valores fundamentais. 

Objetivo e requisito fundamental: “«Tocando, depois, na matéria disciplinar, o Senhor Reitor salientou 

a necessidade duma disciplina perfeita no Liceu, quer dentro das aulas, quer fora destas, por isso pediu a 

todos os professores que encarassem bem a sério esta matéria e que, sem transigências ou fraquezas, 

impusessem nas aulas uma disciplina perfeita e a alargassem a sua ação disciplinar no mesmo sentido até 

onde lhes parecesse necessária e lhes fosse possível.» (ALC, Ata Conselho Escolar, 2 de Outubro de 

1951).  

Valores Fundamentais 

Assiduidade: «Assim, no tocante a faltas, o Senhor Reitor fala da necessidade de evitar que os alunos 

faltem às aulas sem ser por motivos de força maior e fala das medidas que para isso julga necessárias; 

lembra a necessidade da comunicação das faltas dos alunos aos respetivos encarregados de educação nas 

condições estabelecidas pela lei; pede aos diretores de ciclo que imponham o cumprimento mais rigoroso 

das disposições legais respeitantes não só à justificação das faltas, mas também nos pedidos de relevação 

das mesmas, quando tal relevação se tornar necessária; e pondera que a relevação das faltas pelo 

Conselho Disciplinar não deve ser concedida senão com conhecimento de que tais faltas foram dadas por 

doença ou por qualquer outro motivo suficiente justificativo. Para se conseguir isto, diz sua Excelência 

que é necessário muito trabalho dos senhores diretores de ciclo; mas pensa que tal trabalho irá 

diminuindo à medida que em tal matéria as coisas se forem aperfeiçoando e se for conseguindo que os 

alunos não faltem às aulas senão por motivos de força maior.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 4 de 

Outubro de 1950). 

Pontualidade: «Entendendo também que é necessário incutir nos alunos o bom hábito da pontualidade, 

pede a todos os colegas uma pontualidade exemplar na entrada para as aulas, dando assim aos alunos o 

exemplo conveniente, e contribuindo desse modo não só para que todas as aulas comecem a funcionar a 

tempo, mas também para que se estabeleça a tempo nos pátios e outras dependências do Liceu aquele 

ambiente de silêncio que é absolutamente necessário para o bom funcionamento das aulas.» (ALC, Ata 

Conselho Escolar, 11 de Outubro de 1950). 

Apresentação e postura dos alunos: «O Senhor Reitor pediu aos professores que fossem exigentes no 

que respeita à disciplina dos alunos nas aulas e também no que respeita à compostura com que os 

mesmos devem apresentar-se, quer nas atitudes, quer no próprio vestuário e apresentação, para não se 

permitir que os alunos, andando a educar-se, apareçam sujos ou descompostos nas aulas, dando assim 

uma triste nota de desrespeito ou de desleixo.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 30 de Outubro de 

1951). 
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Zelo e cumprimento das obrigações escolares: «É necessário que os alunos se habituem a manter a 

limpeza e a respeitar as regras, as instalações, os móveis e os utensílios que o Liceu tem para sua 

utilização. Isso tem de conseguir-se, e conseguir-se-á, se todos nos interessarmos deveras por isso. E não 

podemos deixar de educar os alunos neste sentido, nem devemos desanimar nesta obra verdadeiramente 

educativa, pois esse desânimo seria uma prova de fraqueza que não podemos ter.» (ALC, Ata Conselho 

Disciplinar, 4 de Outubro de 1950). 

 

  

A persistência do Reitor na defesa dos valores enunciados está bem patente nas 

cartas que dirige aos Encarregados de Educação, nas recomendações que faz, nas 

dezenas de editais que publica, nas penas e castigos que aplica aos alunos quando estes 

desrespeitam as normas estabelecidas. Esta irredutibilidade é uma marca do seu 

reitorado. Em nenhum momento encontramos desgaste provocado pelo tempo que possa 

aligeirar a sua determinação mas, pelo contrário, reafirma a sua convicção disciplinar, 

principalmente na década de sessenta, com a abertura da secção de Alvalade e Areeiro e 

o aumento crescente dos alunos. Como refere Adriano Jordão, no seu testemunho: 

«Havia uma grande estabilidade: as coisas não mudaram ao longo dos sete anos em que 

estive no Camões.» (Adamopoulos, 2009:137). É esta imagem de um rigor e austeridade 

que encontramos bem patente nas memórias dos ex-alunos (ver caixa 21). 

Caixa 21 - Testemunho dos alunos referentes à disciplina no Liceu de Camões 

«O Liceu Camões era (…) um liceu austero, sob o comando rígido do reitor Sérvulo Correia, chegado de 

Castelo Branco para impor a disciplina em vez da tolerância e do ambiente de tertúlia livre da vigência 

anterior.» (Testemunho de Luciano Ravara. Adamopoulos, 2009:121). 

 

«Para nós, alunos, o reitor. Dr. Sérvulo Correia, parecia ter um papel decisivo na gestão do Liceu, era o 

supervisor, o garante último da ordem e da disciplina.» (Testemunho de Tomaz Nunes. Adamopoulos, 

2009:124). 

 

«O ambiente era severo, e a disciplina era a grande preocupação do reitor Dr. Joaquim Sérvulo Correia, 

que a mantinha de forma autoritária.» (Testemunho de Jorge Miranda. Adamopoulos, 2009:129). 

 

«No ano em que cheguei ao liceu corria o rumor de que no ano anterior os alunos mais velhos, fartos de 

tanta proibição, se tinham sentado todos no chão do pátio, a fazer tricot. O protesto do crochet. (…) 

Tudo era proibido: era proibido correr nos pátios durante os intervalos. (…) Era proibido transitar no 

bloco central do edifício e no seu vestíbulo. Era proibido beber água no bebedouro público do jardim 

fronteiro ao liceu. Era proibido permanecer no mesmo jardim. Era proibido parar o permanecer numa 
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área de 500 metros em redor do liceu. (…) Era proibido permanecer no átrio exterior do edifício. Era 

proibido vestirmo-nos de forma inadequada!? Era proibido «os furos» - se não havia aula, todos 

fechados para a Biblioteca, em silêncio… Era proibido sair do liceu durante o tempo das aulas. 

Saltávamos o muro junto ao ringue de hóquei.» (Testemunho de Jorge Rodrigues. Adamopoulos, 

2009:210). 

 

 

Duas das principais críticas que lhe são feitas ao longo de todo o reitorado, 

principalmente na década de sessenta, e recordadas atualmente por ex-alunos e 

professores, são o rigor no vestuário, no uso da gravata e a impossibilidade de correr e 

jogar à bola nos pátios do Liceu. Essas críticas são repetidas frequentemente nos vários 

testemunhos dos antigos alunos, publicados na obra O Liceu de Camões (ver caixa 22). 

Caixa 22 - Críticas dos alunos 

«O pátio do liceu, onde, nos intervalos, era… proibido correr! Imaginem o autocontrolo necessário a um 

miúdo de 10 anos para que não se deixasse levar pela energia contida nos cinquenta minutos de uma 

aula. Não se corria, e ainda bem, porque a partir dos 10 anos era obrigatório usar gravata. Com ela 

apertada ao pescoço e à alma não era saudável entrar na aula seguinte todo transpirado.» (Testemunho de 

Júlio Isidro. Adamopoulos, 2009:126). 

 

«Nós, do Camões, chegávamos aprumadíssimos às faculdades, sem dúvida. Mas aquela rigidez era 

excessiva. Não poder correr no pátio era uma coisa ridícula. Nós não podíamos jogar à bola, para não 

nos arriscarmos a partir os vidros!» (Testemunho de Adriano João. Adamopoulos, 2009:137). 

 

«Desse tempo conservo (…) uma visceral aversão pelo uso da gravata que me lembro de ter usado, no 

máximo, três vezes nos últimos 42 anos. A coisa explica-se (…) o reitor Joaquim não perdoava: aluno 

vislumbrado, pelo seu olhar a pique do alto das galerias e por entre os ramos dos plátanos sem gravata 

era aluno obrigado a ir a casa “buscar gravatinha”. No meu caso isso significava, no mínimo, uma hora.» 

(Testemunho de João Lavinha. Adamopoulos, 2009:138). 

 

«Havia código de vestuário (não era permitido o uso de calças de ganga, e as professoras não podiam 

usar calças). Lembro-me de um dia o Sr. Reitor Dr. Sérvulo Correia, que andava com um grande molho 

de chaves das salas de aula, entrar na nossa sala, todos nos levantámos para o tradicional «Bom dia, Sr. 

Reitor», ele olhou para a sala, viu-me com umas Lee que orgulhosamente estreava nesse dia e que fazia 

inveja dos outros colegas, pois não havia à venda em Portugal, dirigiu-se a mim e disse: «Meu menino, 

vamos para casa vestir-nos já», e de seguida volta-se para a professora e diz: «E a Sra. Professora 

também.» Assim, professora e eu lá fomos porta fora para mudar de roupa por ordem do Sr. Reitor.» 

(Testemunho de João Taveira. Adamopoulos, 2009:204). 
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Disso são testemunho muitas das circulares referentes a processos disciplinares, nas 

quais as proibições são enfatizadas. (ver caixa 23). 

Caixa 23 - Proibições 

«Por terem sido encontrados a jogar o eixo – o que é proibido -, são castigados com a pena 3ª do Estatuto 

do Ensino Liceal (repreensão) os alunos da turma D do 3º ano nºs. 15,17,24,31,36 e 39. (…) Avisam-se 

os mesmos alunos de que, no caso de reincidência lhes será aplicada pena mais severa.» (ALC, Ordem 

de Serviço, 22 de Novembro de 1957).  

 

«Por terem sido encontrados a correr no pátio norte – o que sabem ser proibido – são castigados com a 

pena 3ª do Estatuto do Ensino Liceal (repreensão) os alunos da turma E do 3º ano nºs. 

3,9,11,23,25,26,27,30 e 40. (…) Avisa-se estes alunos de que, no caso de reincidência será aplicada pena 

mais severa.» (ALC, Ordem de Serviço, 22 de Novembro de 1957). 

 

«Sabem todos os alunos do Liceu que, para se evitarem prejuízos de várias espécies, foram proibidas nos 

pátios, desde há muito, todas as brincadeiras que implicam o uso de bolas ou de quaisquer objetos que as 

substituam. Apesar disso, na tarde de ontem, o aluno nº4 da turma A do 6º ano, (…), trouxe para o Liceu 

um balão, que com outros alunos utilizou como bola. E, como isso não bastasse, teve para com o 

empregado que lhe pediu o balão uma atitude pouco correta e desrespeitosa. Aplica-se-lhe, por isso, a 

pena de um dia de suspensão da frequência das aulas a cumprir amanhã, 28 do presente mês.» (ALC, 

Ordem de Serviço, 27 de Janeiro de 1960). 

 

 

A propósito da impossibilidade de correr nos pátios, responde o Reitor em sua 

defesa, num longo ofício escrito ao diretor do jornal Record, onde é acusado por um 

jornalista de impedir as crianças de brincarem nos pátios. Segundo as insinuações que 

faz na mesma, o artigo terá sido redigido por um ex-aluno, a pedido de um encarregado 

de educação, cujos filhos terão sido castigados por infringirem a “regra”. O ofício, 

escrito num tom irritado, esclarece a posição do Reitor a esse propósito, e revela os seus 

medos e receios em relação à integridade dos alunos, tendo em conta a quantidade de 

alunos versus espaço (ver caixa 24).  

Caixa 24 - Defesa do Reitor em relação à proibição de “correr” nos pátios 

«Na verdade, eu creio muito sinceramente que ao amigo do colaborador de V. Exª o que 

verdadeiramente não é o problema de «correr ou não correr», «saltar ou não saltar», brincar livremente 

ou brincar a compasso, na presença ou na ausência do reitor. (…) Aquilo que está determinado acerca da 
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conduta dos alunos do Liceu de Camões nos pátios e durante os intervalos entre as aulas (10 minutos) é, 

em resumo, o seguinte: 

1)- Os alunos mais velhos andam inteiramente à vontade no seu pátio, podendo correr, saltar, jogar ao 

«eixo», à «barra», etc… podem, por motivos óbvios, jogar o futebol. Parte-se do princípio de que pela 

idade, pelo desenvolvimento escolar e pela ação educativa já recebida são capazes de saber o que 

verdadeiramente lhes interessa. Por outro lado são apenas cerca de 500.  

2)- Os alunos mais novos são aconselhados direta e pessoalmente pelo reitor, sempre que se julga 

conveniente (…) a evitarem os jogos e quaisquer outras brincadeiras que impliquem correrias através do 

pátio. Procede-se assim não só para garantir a integridade física e a possibilidade de recreio dos alunos 

mais novos, mas também por motivos de ordem pedagógica e educativa. Neste pátio, cuja superfície é de 

cerca de 2000 metros quadrados, estão nos dois primeiros intervalos para cima de 700 alunos e nos 

restantes mais de 1000, cuja idade varia entre os 10 e 17 anos e o peso entre 30 a 70 quilos. Terão o 

senhor A.A. e o seu amigo alguma dificuldade em imaginar o que seria este pátio com toda essa 

«liberdade» de movimentos tanto do seu agrado? Já pensaram o que poderia acontecer a um rapazinho 

franzino, de 10 anos, atirado contra uma árvore, um suporte de ferro da galeria, uma parede ou contra a 

aresta de granito do passeio ou da ombreira de uma porta? Já pensaram a que ficaria reduzida a liberdade 

de movimentos, a descontração, o recreio em suma, dos mais novinhos? O pátio não é logradouro 

exclusivo de uma dúzia ou duas de alunos da qualidade que parece ser a daquela cuja «conversa» tanto o 

impressionou. E, porque assim é, torna-se necessário que as autoridades escolares tomem as medidas 

necessárias para que a limitação da liberdade de uns poucos torne possível uma relativa liberdade de 

movimentos e de brincadeiras para todos. Por outro lado as autoridades escolares não podem permitir 

que no pátio e em consequência dessa tal «liberdade» continuem a fraturar-se braços e pernas e até 

colunas vertebrais. Que diria o amigo do seu colaborador se acontecesse isso ao filho? Chamaria, com 

certeza, contra aquilo que agora defende e viria depois exigir da reitoria que pagasse as despesas feitas 

com hospital e médicos…» (ALC, Ofício, 22 de Agosto de 1963).    

  

 

Quanto ao uso da gravata, não encontramos no Arquivo qualquer documento que faça 

referência a esse assunto, com exceção de um ofício que o Reitor remete à direção do 

jornal Diário Popular e que nos leva a induzir que o uso obrigatório da gravata 

procurava dar um aspeto/imagem de ordem, aprumo, disciplina, e excelência, tão 

desejada pelo Reitor (ver caixa 25).  

Caixa 25 - Resposta do Reitor referente a um artigo publicado no Diário Popular 

«Leitor e comprador do Diário Popular desde a publicação do seu primeiro número, foi com estranheza 

que li a local do número de hoje sobre a obrigatoriedade de os nossos examinandos se apresentarem de 

casaco e gravata nas provas de exame. Na verdade, diz-se na local que foi dada por este Liceu a 

informação de que o facto, verificado já há muitos anos, resulta de determinação de sua Ex.ª o Senhor 
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Ministro da Educação Nacional, o que não é verdade. Se o autor da local tivesse solicitado a informação 

ao Reitor que se encontra no Liceu durante o dia inteiro e muitas vezes também à noite, ter-lhe-ia sido 

dito que se tratava de uma norma interna baseada em determinações ministeriais de anos transatos, 

segundo as quais um ato de exame deve ser rodeado de seriedade e dignidade, que se não compadecem 

com a maneira como alguns examinandos ousam apresentar-se em provas de exame. Aliás, foi isto 

mesmo que o Reitor respondeu a alguém de um outro jornal da tarde que com ele contactou. (…) O 

Liceu não pode esquecer que, mesmo através dos atos do exame, a sua finalidade primeira é educar, 

ainda que alguns, infelizmente, assim o não entendam ou não queiram, por razões várias, entender. 

Sempre no exercício das minhas funções assumi a responsabilidade das atitudes que tomo e nunca me 

recusei a explicá-las e justificá-las ainda que os outros não possam ou não queiram dar-lhes a sua 

concordância. (…) Junta-se cópia da parte em que na circular nº2 201, de 29 de Setembro de 1958, da 

Direcção-Geral do Ensino Liceal, se faz referência ao assunto.» (ALC, Ofício, 26 de Junho de 1973).   

 

 

 Como já referimos anteriormente, é nos ofícios dirigidos aos encarregados de 

educação, muitas vezes na sequência de um castigo aplicado aos filhos, que 

encontramos diversas referências ao ideal de “homem”, de aluno, respeitador das 

normas estabelecidas, capaz de interiorizar uma ordem que o ajuda a “moldar o 

carácter” e a prepará-lo para o futuro. Nestas recomendações, o Reitor assume um papel 

paternalista e afirma a importância que atribui à disciplina, como fator fundamental do 

ato educativo.  

Esta postura repete-se nas ordens de serviço referentes aos processos 

disciplinares, onde frequentemente critica a postura dos alunos, a sua falta de respeito 

pelas normas estabelecidas e a gravidade das suas atitudes, não só para si mas também 

para com a comunidade escolar. Paralelamente, elogia os atos praticados, quando os 

alunos agem em conformidade com os valores defendidos, apresentando-os como 

exemplos a seguir. São inúmeras as ordens de serviço e anúncios publicados nos jornais 

locais referentes a objetos de valor encontrados pelos alunos, que são entregues na 

Reitoria para serem devolvidos ao seu legítimo proprietário. Este fenómeno, pela sua 

frequência, prova que era prática corrente os alunos não se apropriarem ilegitimamente 

de bens que não lhes pertenciam, seja por medo de virem a ser acusados de 

“marginalidade” ou por terem interiorizado esse princípio (ver caixa 26).  
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Caixa 26 - Afirmar da disciplina 

Na correspondência com os Encarregados de Educação… 

 

«Respondendo à carta, sem data, de V. Exa. lastima esta reitoria ter de informar que: 1. Só o facto de eu 

ter adoecido permitiu que seu filho, o aluno da turma D do 4º ano, António Luís da Silva Gomes, tivesse 

entrado, na passada quarta-feira, nas aulas sem que V. Exa ou seu Exmo. Marido tivessem vindo ao 

liceu, como estava determinado; 2. Estranha esta reitoria que V. Exa. tivesse indicado a seu filho como 

lugar de espera a leitaria situada ao lado do Liceu; 3. Ainda que V. Exª lhe pudesse ter marcado um tal 

lugar para esperar, o facto não justifica que seu filho tenha desrespeitado uma determinação que a 

autoridade escolar lhe tinha comunicado há poucos momentos; 4. Se V. Exª pretende fazer do seu filho 

um homem, deve ensinar-lhe que uma das suas obrigações como estudante é o respeito pelo que, no 

interesse de todos, a autoridade escolar determina.”» (ALC, Ofício, 12 de Fevereiro de 1963). 

 

Resposta a uma carta de um Encarregado de Educação que reclama a justificação de 5 faltas dadas pelo 

seu Educando.  

«Perdoe-me, V. Exa que lhe diga que seu filho, pelo que me é dado ver até nas suas brincadeiras nos 

intervalos das aulas, goza de mais saúde que muitos dos seus colegas e precisa ser convencido, a 

começar pelos pais, que assim é, pois, de contrário, corre-se o risco de ele ir crescendo na convicção de 

não ser uma pessoa normal e até mesmo um inútil ou um diminuto, convicção que lhe será extremamente 

prejudicial. Porque assim penso, não vejo razão nenhuma para que seu filho que, por ter 13 anos, não é 

um irresponsável, se convença de que pode viver em regime especial. Ele conhece as normas e precisa 

de aprender a obedecer-lhe. Se assim não for, que virá a ser quando homem?» (ALC, Ofício, 25 de 

Março de 1969).  

 

Ordens de Serviço referentes a processos disciplinares… 

 

«O aluno nº11 da turma A do 4º ano, (…), excedendo tudo o que é legítimo esperar de uma pessoa bem-

educada, ousou tocar uma harmónica na aula de Física-Químicas na presença do professor. Se não fora o 

facto de estarmos no fim do período escolar e de tratar-se de um aluno novo ainda cujo comportamento 

até agora foi bom, uma só medida impunha – o afastamento definitivo da frequência deste Liceu. Assim, 

é afastado até ao final do período, o que corresponde à pena 4ª do Estatuto do Ensino Liceal (6 dias de 

suspensão da frequência das aulas). (ALC, Ordem de Serviço, 15 de Dezembro de 1951).  

 

«Há entre os 1250 alunos deste Liceu umas escassas dezenas que, pela sua falta de educação, incorreção 

de atitudes e intencionada rebeldia, teimam em perturbar a ordem em que devem decorrer as atividades 

escolares para serem proveitosas. E, porque assim é, torna-se urgente o seu afastamento. Exige-o o 

interesse e a formação da maioria. A falta de educação, de incorreta, de rebelde e tudo o que tem sido 

aconselhado e dito, deve ser qualificada a atitude do aluno nº 26 da turma (…)» (ALC, Ordem de 

Serviço, 28 de Novembro de 1952). 
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«Por terem sido encontrados a jogar à bola numa das ruas próximas do Liceu, foram presos e levados 

para a esquadra os alunos da turma B do 4º ano (…). Com o seu ato estes alunos contribuíram para o 

desprestígio do Liceu e faltaram ao cumprimento da determinação que lhes proíbe de ficarem nos 

arredores do Liceu depois das aulas. Por estas razões, a reitoria repreende-os e avisa-os de que no caso 

de reincidência, lhes será aplicada pena mais severa.» (ALC, Ordem de Serviço, 6 de Janeiro de 1958). 

 

«Verifica-se, infelizmente, que nem todos os alunos se mostram merecedores e dignos das obras de 

beneficiação que no nosso liceu se vêm realizando. Alguns revelam mesmo ignorar os mais elementares 

princípios de higiene e ordem. Na verdade, em três ou quatro salas já reparadas e renovadas não é difícil 

ver pelas paredes manchas de aguarelas, (…) nódoas que dão à sala um aspeto de sujidade que desagrada 

e chega a repugnar. A reitoria lastima estes factos e avisa todos os alunos de que é sua obrigação manter 

as aulas perfeitamente limpas, tão limpas como suas mães exigem que se mantenham as suas próprias 

casas.» (ALC, Ordem de Serviço, 30 de Março de 1962).  

 

Ordens de Serviço destinadas a elogiar as atitudes dos alunos. 

 

«Durante um dos intervalos o aluno nº17 da turma D do 4º ano perdeu no pátio a quantia de 300$00 que 

foi encontrada e entregue ao chefe do pessoal menor pelo aluno nº15 da turma I do 3º ano, (…). 

Reconhecendo, embora, que este último aluno cumpriu apenas o seu dever, mas sabendo, pelo que tem 

acontecido mais que uma vez, que nem todos teriam procedido igual, a reitoria vem louvá-lo 

publicamente e apresentá-lo a todos como exemplo.» (ALC, Ordem de Serviço, 4 de Janeiro de 1957).  

 

«Agradavelmente impressionado com a conduta dos alunos do 7º ano na “tarde gimno-desportiva” que 

realizaram no sábado, no Pavilhão de Desportos, venho trazer-lhes as minhas felicitações e louvá-los. 

Aos alunos dos outros anos transmito também o meu agrado pelo seu comportamento. Apesar de, como 

era meu receio, terem aparecido alguns elementos estranhos a pretender prejudicar a festa, não 

encontraram, felizmente, ambiente propício.» (ALC, Ordem de Serviço, 12 de Março de 1962).  

 

«Os alunos nªs 18 e 34 da turma B do 6º ano, (…) encontraram ontem numa das cabines telefónicas que 

ficam em frente do Liceu um porta-moedas de senhora com algumas centenas de escudos, que se 

apressaram a entregar na reitoria. Também o aluno nº31 da mesma turma, (…), quando, antes de ontem, 

vinha já um pouco atrasado para o Liceu, deu por que uma senhora cega pretendia atravessar a rua. 

Sabendo embora que poderia ter falta, este aluno susteve a corrida para voltar atrás e ajudar a senhora a 

atravessar a rua. Este facto foi presenciado pelo Senhor Diretor de Ciclo e professora da turma (…). É 

com muito prazer que louvo estes três alunos pelo seu procedimento, os apresento ao Liceu inteiro, como 

exemplo de honestidade e amor ao próximo e a todos comunico que me sinto honrado por ser professor e 

reitor da escola que frequentam.» (ALC, Ordem de Serviço, 1 de Fevereiro de 1963).  
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Assim, a conceção da disciplina escolar definida pelo Reitor, traça um ideal de 

aluno com base em princípios fundamentais, que são interiorizados ao longo de todo o 

processo educativo. Esses princípios ditam a norma que é a linha axiológica orientadora 

de toda a comunidade educativa. Não se trata apenas do cumprimento das regras, mas 

principalmente de compreender a sua importância humanizadora e socializadora, 

determinante para o sucesso pessoal, académico e profissional do futuro cidadão. Este 

propósito é encarado como uma “missão” pelo Reitor, à qual se entrega totalmente ao 

longo do seu reitorado. A disciplina ocupa, deste modo, um papel central em toda a sua 

ação, que define a sua visão de escola e as relações dos seus atores. Como exemplos da 

importância dos valores definidos, aos professores e funcionários exige empenho na 

partilha desse legado, aos alunos a maturidade para os compreenderem. A sua 

persistência disciplinar é uma marca da sua atividade como reitor e professor, que fica 

na memória de todos aqueles que com ele conviveram.    

 

2. Elaboração de Normas e Regulamentos para os Alunos e Orientações aos 

Professores 

 

O rigor da disciplina passa por um quadro normativo que regula toda a atividade 

dos alunos dentro e fora do Liceu. O Reitor mantém-se informado de toda a atividade 

ilícita que pode de alguma forma pôr em causa a autoridade docente ou o bom nome da 

instituição. A preocupação por uma imagem de uma escola ordeira, onde os alunos “se 

educam” e se “aperfeiçoam moralmente”, leva-o a uma cruzada no disciplinar da 

postura destes no interior e nas imediações do Liceu. Ao longo de todo o reitorado, 

assistimos a uma persistência estoica nesse sentido, onde publica dezenas de editais, 

circulares, proíbe as “correrias” nos pátios, o contacto com os vendedores ambulantes, 

as brincadeiras no jardim público, a frequência das casas de jogo ou exige o respeito 

pelo “toque” e pela pontualidade. Nos vários processos disciplinares levantados por atos 

ilícitos transparecem a valorização desses aspetos, que considera fundamentais para o 

bom funcionamento do Liceu, assim como para o aproveitamento escolar dos alunos e 

da sua formação moral (ver caixa 27). 
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Caixa 27 - Ação disciplinar do Reitor 

«Tem a reitoria verificado que há um certo número de alunos que sistematicamente chegam tarde ao 

liceu para as aulas do 1º tempo e que nem todos os Exmos. Senhores Professores lhes marcam falta, 

como seria conveniente. A pontualidade é uma virtude a defender e aperfeiçoar.» (ALC, Ordem de 

Serviço, 21 de Novembro de 1951). 

 

«Tem a reitoria notado que no pátio dos alunos mais velhos nem sempre se atende ao sinal da campainha 

para a entrada nas aulas. Suponho tornar-se desnecessário falar aos alunos mais velhos dos 

inconvenientes que do facto resultam. Por isso, mais uma vez se lembra a todos que: iniciado o toque da 

campainha, todos os alunos suspendem as brincadeiras e entram nas suas aulas, onde em silêncio e 

compostura aguardam a chegada do Exmo. Senhor Professor. Recorda-se-lhes igualmente que a subida 

das escadas se faz sem empurrões e gritarias. O toque da campainha é também o sinal de que no edifício 

deve começar o silêncio, condição sem a qual o trabalho intelectual não é possível.» (ALC, Ordem de 

Serviço, 6 de Janeiro de 1952). 

 

«Está a reitoria cansada de, oralmente e por ordem de serviço, avisar os alunos de que lhe não é 

permitido jogar com quaisquer bolas nos pátios do Liceu. A desobediência atinge, por isso, o aspeto de 

insubordinação deliberada. Assim, devem aceitar os alunos (…), a quem, por terem sido encontrados a 

jogar no seu pátio com uma bola de papel, se aplica a pena 4ª do Estatuto do Ensino Liceal (3 dias de 

suspensão da frequência das aulas).» (ALC, Ordem de Serviço, 12 de Maio de 1952). 

 

«Até agora têm os alunos deste Liceu cumprido a determinação da Reitoria que, em defesa do prestígio 

do Liceu, lhes proíbe que permaneçam antes e depois das aulas no jardim fronteiriço ao edifício. 

Infelizmente num dos primeiros dias da presente semana foi o aluno nº31 da turma F do 2º ano trazido ao 

liceu por um guarda do jardim que o acusava de ter andado na companhia de mais dois colegas sobre os 

canteiros já plantados. O Conselho Disciplinar em sua sessão de hoje resolveu aplicar nos mesmos 

alunos (…) um dia de suspensão da frequência as aulas.» (ALC, Ordem de Serviço, 15 de Janeiro de 

1954). 

 

«Desde o princípio do ano vem a reitoria aconselhando e ensinando aos alunos como devem comportar-

se no liceu, dentro e fora das aulas, para que se eduquem, aprendam, não se molestem nem molestem os 

companheiros. Verificando, no entanto, que havia alunos que teimaram em não querer adaptar-se à 

ordem e disciplina aconselhadas com prejuízos graves para alguns companheiros, publicou a mesma 

reitoria uma ordem de serviço lida no dia 3 do presente mês em todas as turmas, pela qual se proibiam as 

correrias no pátio durante os intervalos. Contra o que era de esperar, dois ou três dias depois e 

desobedecendo à ordem de serviço, começou a notar-se que o aluno nº29 da turma F do 1º ano não só 

corria no pátio como arrastava alguns dos seus colegas, especialmente o nº6. E hoje antes da entrada dos 

alunos para a última aula a brincadeira com correrias estava perfeitamente organizada. Cumprindo o que 

na ordem de serviço se dizia, é aplicada ao nº29, (…), a pena de 3 dias de suspensão da frequência às 
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aulas e ao aluno nº6, (…), que com mais frequência o acompanhava 1 dia de suspensão às aulas.» (ALC, 

Ordem de Serviço, 11 de Fevereiro de 1954). 

 

«Ao aluno (…), foi dada ordem de saída do liceu ontem no 1º tempo por se ter apresentado no liceu sem 

gravata, o que lhe não é permitido. Apesar desta ordem, foi o mesmo aluno encontrado dentro da sala de 

aula sem gravata a assistir à aula de História. Por outro lado, foram-lhe marcadas até agora três faltas de 

castigo, por indisciplina durante aulas de História e de Francês. Aplica-se-lhe, por isso, (…) 3 dias de 

suspensão da frequência as aulas (…). O aluno é ainda avisado de que no próximo ano não lhe será 

permitida a matrícula neste Liceu.» (ALC, Ordem de Serviço, 27 de Maio de 1960). 

 

«Apesar de tudo o que está determinado em contrário, foram os alunos da turma A do 4º ano nºs. 

11,16,25,30,36 e 38, respetivamente, (…), encontrados a jogar a bola numa das ruas próximas do Liceu, 

pouco depois de terem saído das aulas da manhã. Aplica-se-lhes, por isso, a pena 3ª do Estatuto do 

Ensino Liceal (repreensão) que será registada nas respetivas cadernetas escolares. Avisam-se estes e 

todos os outros alunos de que, a verificarem-se, de futuro, casos idênticos, serão aplicadas penas mais 

severas.» (ALC, Ordem de Serviço, 24 de Fevereiro de 1959).  

 

«Quando no princípio do segundo período letivo do presente ano, a reitoria teve conhecimento de que 

havia alunos, alguns do 3º e do 4º anos que faltavam às aulas para ficarem na leitaria situada junto do 

Liceu e no princípio da rua Almirante Barroso, percorri todas as turmas daqueles dois anos e avisei os 

alunos de que, a partir de então, lhes era proibido entrar naquele estabelecimento durante o 

funcionamento das atividades escolares, ou seja, das 8 horas e 30 minutos às 18 horas. (…) Aos alunos 

mais velhos pediu-lhes a reitoria que se abstivessem de entrar ali, para que com o seu exemplo não 

arrastassem os mais novos. Com raríssimas exceções, os alunos compreenderam a determinação e o 

pedido e o assunto deixou de constituir preocupação para as autoridades escolares. Na passada sexta-

feira, porém, como não tivessem tido aula ao 5º tempo letivo, 6 alunos da turma A do 5º ano faltaram ao 

cumprimento do determinado pela reitoria e entraram no já referido estabelecimento. Foram, por isso, 

chamados ao meu gabinete para serem repreendidos e convidados a não reincidirem. Estes alunos são 

precisamente dois dos mais velhos do pátio-norte. Um deles, (…) mostrando-se incompreensivo, 

resolveu ser também deselegante, impertinente e inconveniente, revelando um espírito de rebeldia que 

não tem qualquer justificação. Aplica-se-lhe por isso, a pena 4ª do Estatuto do Ensino Liceal (3 dias de 

suspensão da frequência às aulas (…).» (ALC, Ordem de Serviço, 16 de Maio de 1963). 

 

 

Na “Ordem de Serviço nº 97”, datada de 20 de Maio de 1952, Sérvulo Correia 

apresenta as “normas da casa”, o quadro normativo que passa a regular a atividade dos 

alunos dentro e fora do Liceu. A maioria dos processos disciplinares tem como 

fundamentação a infração de um dos vinte e um artigos que compõem esse quadro 

normativo. Estas regras disciplinares/organizacionais ditam a postura a ter na entrada e 
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na saída das salas de aula ou do edifício, o modo como os alunos permanecem nos 

pátios e no exterior da Escola, bem como a apresentação e atitudes a serem adotadas no 

decorrer das atividades escolares. A indisciplina deve ser enquadrada neste contexto. 

Salvo os processos disciplinares considerados graves, que resultam normalmente da 

falta de respeito pelos professores ou funcionários, por delitos de “natureza sexual” que 

põem em causa a integridade moral dos alunos, o roubo ou desrespeito continuado das 

regras da “casa” (reincidência), a grande maioria dos casos ilícitos traduzem pequenos 

delitos que consistem no desrespeito das normas organizacionais definidas no quadro 

normativo da “Ordem de Serviço 97” (ver caixa 28).  

Caixa 28 - “Ordem de Serviço nº 97” 

«Ordem de serviço nº97. Em seguida o Excelentíssimo Reitor leu a sua ordem de serviço número 

noventa e sete que se refere à forma como os alunos se devem comportar dentro e nas proximidades do 

Liceu e cuja as disposições já foram por várias vezes apresentadas aos nossos alunos. O Excelentíssimo 

Reitor pediu aos membros do Conselho a sua colaboração.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 28 de Maio de 1952). 

“Ordem de serviço nº 97” 

Tem a reitoria verificado haver ultimamente da parte de alguns alunos uma certa tendência para 

esquecerem o que superiormente foi determinado sobre a sua conduta dentro e nas proximidades do 

edifício deste Liceu. No desejo de evitar situações desagradáveis para todos – autoridades escolares, 

alunos e seus pais – lembra-se mais uma vez a todos que:  

1º Nem a entrada nem à saída podem os alunos permanecer em frente do edifício do Liceu; à entrada 

dirigem-se aos pátios e neles aguardam o toque da campainha; à saída vão imediatamente para suas 

casas; 

2º As entradas e saídas devem fazer-se ordeiramente, tornando-se necessário evitar as gritarias, os 

assobios e as correrias; 

3º Teimando um ou outro vendedor ambulante aparecer junto do edifício às horas da saída, é proibido 

aos alunos comprar-lhes seja o que for; torna-se necessário evitar ajuntamentos sempre perigosos numa 

rua movimentada como a nossa; 

4º Depois da saída das aulas não podem os alunos ficar a brincar nos jardins e ruas próximas do Liceu, 

como por vezes fazem alguns dos primeiros anos; 

5º Nos pátios, durante os intervalos das aulas, não é permitido brincar com bolas ainda que feitas de 

papel; 
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6º Igualmente lhes é proibida brincar com pedras, correr desordenadamente de maneira molestarem os 

colegas, envolverem-se em brigas, juntarem-se à porta que dá ingresso ao átrio de entrada e sair dos 

respetivos pátios; 

7º Nas entradas e saídas para os gabinetes de Física e Química todos respeitarão as flores não passando 

sobre os canteiros; 

8º Com o toque da campainha terminam todas as brincadeiras e os alunos ordeiramente dirigem-se e 

entram nas suas salas de aula; 

9º Ao subirem e descerem as escadas e nas galerias não gritam nem correm; 

10º Nas aulas aguardam nos seus lugares e em silêncio a chegada dos Exmo. professor; 

11º A nenhum aluno é permitido perturbar o bom funcionamento das aulas; o comportamento de todos 

deve, por isso, ser irrepreensível; 

12º O uso do caderno diário é obrigatório; 

13º A partir do 3º ano nenhum aluno poderá assistir às aulas sem gravata, sem casaco ou com casaco de 

mangas curtas; 

14º O uso da gravata é obrigatória também para os alunos do 1º e 2º ano, quando não usem camisa de 

verão; 

15º A saída das aulas faz-se tão ordeiramente como a entrada e nenhum aluno pode permanecer nas salas 

e nas galerias, durante os intervalos; 

16º Nos intervalos é igualmente proibida a permanência dos alunos nos campos de jogos e no caminho 

que leva aos gabinetes de Física e Química; 

17º Na biblioteca deve guardar-se completo silêncio; 

18º O material escolar deve merecer aos alunos todo o respeito; cumpre-lhes, por isso, não o 

deteriorarem; 

 19º As salas de aula e as outras instalações devem manter-se limpas; aos alunos não é permitido, por 

isso, deitarem seja o que for para o chão. Em todas as salas se encontra um cesto de papéis. 

20º Devem igualmente manter-se limpos os recreios, as escadas e as galerias; 

21º Não é permitido aos alunos levarem para as aulas jornais e livros que não sejam de estudo.» (ALC, 

Ordem de Serviço, 20 de Maio de 1952). 
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No início do seu reitorado são produzidas várias circulares no sentido de reforçar 

os princípios delineados na “Ordem de Serviço 97”. Esta persistência verificava-se não 

só nas indicações que dá aos alunos, bem como nas orientações que fornece aos 

professores. Imbuído de um espírito reformulador, que procura trazer a “ordem” ao 

Liceu, Sérvulo Correia demanda impôr as normas que considera fundamentais para 

atingir tal propósito. Esta visão normativa, organizacional e socializadora pretende 

construir uma escola com uma “disciplina perfeita”, onde os professores e alunos mais 

velhos devem ser o exemplo no respeito pelas normas estabelecidas.  

Nas orientações dadas aos alunos, encontramos um reforço constante dos valores 

e princípios já enunciados, com especial incidência na pontualidade e assiduidade, no 

cuidado a ter com o material/edifício escolar, nas atitudes nos pátios, no respeito para 

com os professores e funcionários, na postura a ter em sala de aula e nas imediações do 

Liceu. São nestes aspetos que o Reitor encontra maior resistência por parte dos alunos, a 

julgar pela quantidade de circulares e editais produzidos nesse sentido. Essa resistência 

não diminui ao longo de todo o reitorado. As advertências em relação a esses atos são 

sistemáticas e produzidas num curto espaço de tempo, procurando alertar para o mesmo, 

e o seu conteúdo não se altera significativamente ao longo dos vários anos (ver caixa 

29). 

Caixa 29 - Reforço das regras definidas na Ordem de Serviço 97 

«Está ultimamente a verificar-se que os 260 alunos cujas salas de aula ficam no segundo pavimento do 

pátio sul acabam de subir as escadas, no início de cada aula, já depois de o terem feito todos os 440 do 

pátio norte. Verifica-se ainda que o fazem no meio de grande gritaria, como se o toque da campainha não 

fosse o sinal de que devem acabar todas as brincadeiras. Esse facto vai refletir-se na maneira como 

percorrem as galerias e entram nas aulas, criando problemas disciplinares que por vezes têm levado à 

aplicação de pesadas penas disciplinares. Para que a vida interna deste Liceu decorra com a ordem 

conveniente e necessária e se evitem situações desagradáveis para todos a reitoria lembra mais uma vez 

aos alunos o que sobre o assunto já foi determinado. [Seguem-se nove regras acerca da postura nos 

pátios e das entradas e saídas das salas de aula.]» (ALC, Ordem de Serviço, de 6 de Dezembro de 1952).  

 

«Infelizmente parece que nem todos os alunos deste Liceu têm ainda a educação e a delicadeza bastantes 

para sentir e manifestar por todos os Senhores Professores que aqui trabalham o respeito que lhe devem. 

A confirmá-lo chegam à reitoria alguns reparos perfeitamente justificados. Não é de crer que nesta época 

do ano haja alunos que não conheçam todos os Ex. mos Senhores Professores e, por isso, é seu dever: 1. 

Cumprimentá-los onde quer que os encontrem; 2. Levantar-se à sua passagem pelos pátios e à sua 
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chegada a qualquer instalação do liceu, onde os alunos se encontrem sentados, com exceção da 

Biblioteca, sempre que para isso sejam autorizados. Aproveita-se a ocasião para lembrar mais uma vez a 

todos os alunos que: [Seguem-se doze regras acerca da entrada e saída das aulas, assiduidade, postura no 

ginásio, proibição de trazer para o Liceu “revistas e jornais que não sejam de estudo”.]» (ALC, Ordem 

de serviço, 14 de Março de 1953). 

 

«Trazida por alguns Senhores Professores, chega à reitoria a notícia de que alguns alunos deste Liceu se 

comportam incorretamente nos autocarros, tomando atitudes que pela sua deselegância desabonam a 

respeito da sua educação e deslustram o estabelecimento que tem por missão educá-los. (…) Por isso, a 

reitoria lembra a todos que: [Seguem-se 5 regras que definem a postura a ter nos autocarros públicos]» 

(ALC, Ordem de Serviço, 4 de Janeiro de 1957).  

 

«Nos fins do segundo período e já no presente tem-se verificado que alguns alunos, sobretudo dos quatro 

primeiros anos, começam a esquecer o que foi determinado sobre a conduta de todos nas ruas próximas e 

no jardim fronteiriço do edifício do Liceu às horas de entrada e de saída das atividades escolares. Daí o 

terem sido certificados ultimamente com repreensão ou suspensão três grupos de alunos daqueles anos. 

A reitoria, a fim de se evitarem novas faltas e novos castigos lembra a todos os alunos do Liceu que: 

[seguem-se 11 regras referentes à postura a ter no exterior do Liceu, à entrada e saída das aulas e no 

autocarro, proibição de comprar coisas aos vendedores ambulantes.]» (ALC, Edital, 22 de Abril de 

1959). 

 

«A fim de se evitarem situações desagradáveis e para que a vida do Liceu decorra no ambiente de 

tranquilidade e ordem já habitual e absolutamente necessário para que o trabalho dos professores e 

alunos seja profícuo, a reitoria lembra aos alunos mais velhos (4º, 5º, 6º e 7º anos) que se torna 

indispensável terem sempre presentes e cumprirem o que está determinado sobre a sua conduta dentro do 

Liceu e especialmente que: [seguem-se onze regras acerca do cuidado a ter com o material, postura na 

sala de aula, vestuário, entrada e saídas das salas de aula, proibição de os alunos “trazerem para o Liceu 

jornais, revistas e livros que não interessem aos trabalhos escolares”.]» (ALC, Edital, de 8 de Maio de 

1959). 

 

«Durante o mês de Outubro os alunos dos cursos complementares deram uma média de 41 faltas por 

turma, número que não pode deixar de ser considerado excessivo e alarmante pelas autoridades 

escolares. A reitoria, sentindo que um tão grande número de faltas representa grave prejuízo para a 

preparação escolar dos alunos que mais faltaram, comunica a todos que: [seguem-se oito regras que 

regulam as faltas à atividade letiva, visando combater a falta de pontualidade e assiduidade.]» (ALC, 

Ordem de Serviço, 20 de Novembro de 1963). 
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Assim, podemos concluir que estamos perante uma organização escolar que se 

pauta por um quadro normativo rigoroso no que respeita aos valores e princípios em que 

assenta. Esse quadro normativo traduz uma visão axiológica do Reitor em relação à 

ação educativa e ao ideal de escola. A escola é o espaço educativo por excelência, onde 

o aluno interioriza o sentido de ordem, de “disciplina interior”, que lhe permite ter 

sucesso na aprendizagem e na sua futura vida profissional. O uso da gravata, o 

autocontrolo exigido nos pátios, a postura na sala de aula, a proibição de brincar mesmo 

que fosse nas imediações do Liceu, o zelo e respeito pelo espaço público, o sentido de 

dever e o cumprimento das obrigações, a limpeza e aparência, o silêncio e a serenidade 

traduzem o desejo de uma harmonia, de uma “ordem” que possa permitir alcançar o 

principal objetivo de escola: a aprendizagem e a formação moral. 

 

3. Intervenção no Conselho Disciplinar e na Atribuição de Castigos. 

 

O Conselho Disciplinar é o espaço formal por excelência para tratar de todos os 

assuntos relacionados com a disciplina. Na primeira reunião a que preside (24 de 

Outubro de 1950), Sérvulo Correia define o Conselho Disciplinar como o espaço 

fundamental para que se possa realizar uma “obra educativa perfeita”, que permite a 

formação do carácter dos rapazes e o sucesso do ato educativo. Para isso, conta com a 

colaboração de todos, realçando uma ideia que repete várias vezes: que o professor deve 

olhar para a sua atividade como uma missão de educador e não de um simples instrutor. 

Esta mensagem é reforçada com maior incidência na década de sessenta com o aumento 

dos professores eventuais. Entre todos os aspetos, já referidos anteriormente, podemos 

sintetizar o conceito de disciplina, na ótica de Sérvulo Correia, como uma ação 

construída numa unidade de pensamento, que fomenta a ordem e permite reunir todas as 

condições para uma aprendizagem efetiva, concetual e moralizadora, capaz de enaltecer 

o bom nome da “casa”.  

É com este propósito que ele anima os primeiros Conselhos Disciplinares. Na 

leitura das atas do Conselho referentes aos primeiros anos do seu reitorado, 

encontramos determinação e convicção no alcançar dos seus objetivos. Reforça 

sistematicamente os princípios que considera fundamentais, faz uma apologia dos 

valores que deseja que os alunos interiorizem, aplica penas aos alunos que não 
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respeitam aquilo que determina ou que não compreendem a importância das regras que 

define. Paralelamente, dá uma imagem de uma evolução positiva no estabelecimento da 

ordem e da disciplina, de um ambiente tranquilo onde alunos e professores interiorizam 

as regras definidas. Este aspeto é realçado nas atas do Conselho Disciplinar dos 

primeiros anos do seu reitorado, onde valoriza os resultados positivos que alcança com 

a sua ação disciplinar (ver caixa 30).  

Caixa 30 - Ação disciplinar dos primeiros anos do reitorado 

«Passando depois a apreciar o aspeto disciplinar da vida do Liceu, o Senhor Reitor regista com satisfação 

que este vai melhorando, pois tem observado que os alunos se vão adaptando às novas exigências que 

neste aspeto que lhe tem sido feitas.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 22 de Novembro de 1950). 

 

«Em seguida o Conselho entrou nos assuntos da ordem do dia, estudando e procurando adotar medidas 

tendentes a melhorar os serviços nos vários aspetos. Assim, apreciando a disciplina escolar, apesar de se 

reconhecer que esta tem melhorado muito, foram encarados alguns aspetos em que esta poderá e deverá 

melhorar mais. (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 30 de Outubro de 1951).  

 

«Usou da palavra o Excelentíssimo Reitor que declarou entender que a disciplina dos alunos fora das 

aulas se podia considerar boa mas que a disciplina dos mesmos alunos dentro das aulas não o satisfazia 

pois se sentia obrigado a aplicar com muita frequência castigos, atitude que o contrariava e que gostaria 

de poder evitar; nestas circunstâncias convidava os membros do Conselho a pronunciarem-se sobre o 

assunto pois tinha muito gosto em os ouvir. [A avaliação geral de todos é que] a disciplina do Liceu é 

boa, se se atender à evolução que sofreu a apreciação do comportamento dos alunos nos tempos 

modernos (…) e se o problema da disciplina no Liceu de Camões aparece tanto em evidência isso resulta 

da circunstância do Excelentíssimo Reitor não deixar escapar o mais pequeno pormenor que a esse 

assunto diga respeito.» (ALC, Ata do Conselho Disciplinar, 16 de Março de 1953). 

 

«Em seguida o Excelentíssimo Reitor pediu aos membros do Conselho que se pronunciassem sobre a 

disciplina dos alunos, tendo todos manifestado a opinião de que a disciplina dos alunos é boa e mesmo 

melhor do que no ano passado.» (ALC, Ata do Conselho Disciplinar, 19 de Novembro de 1953). 

 

«Em seguida o Excelentíssimo Reitor pediu aos membros do Conselho que se pronunciassem sobre a 

disciplina do Liceu, o que todos fizeram, apontando ligeiras deficiências e manifestando a opinião de que 

a disciplina do Liceu é muito satisfatória.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 19 de Janeiro de 1955). 
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Por outro lado, adota uma postura crítica em relação à disciplina dos alunos dentro da sala de 

aula, onde fica implícita a sua insatisfação em relação à ação disciplinar de alguns professores 

(ver caixa 31).   

Caixa 31 - Insatisfação do Reitor em relação à disciplina na sala de aula 

«Finalmente o Conselho, ocupou-se de matéria puramente disciplinar, trocando-se algumas impressões e 

sugestões a tal respeito, e o Senhor Reitor informou que nos próximos conselhos de professores teria de 

focar um problema de natureza disciplinar que considera de certa gravidade e que não poderá ser 

descurado: o problema da disciplina dentro das aulas. Tendo de se aplicar uns castigos por motivo de 

atos de indisciplina nas aulas, disse sua Excelência teve necessidade de inquirir do que se havia passado 

e veio a apurar assim que em algumas aulas reina um ambiente de indisciplina com que não deve nem 

pode haver transigências. O caso terá de ser tratado a sério, embora seja um pouco melindroso, e não 

poderá ser descurado, nem tal problema poderá ser largado de mão sem que esteja satisfatoriamente 

resolvido. E para essa resolução pede aos senhores diretores de ciclo toda a cooperação.» (ALC, Ata do 

Conselho Disciplinar, 1 de Fevereiro de 1952). 

 

No mesmo dia, a este propósito, o Reitor adverte o Conselho de Professores do 2º Ciclo nesse sentido. 

«Aberta a sessão o Senhor Reitor começou por fazer as seguintes considerações antes da ordem do dia: 

1º - explicou as razões porque tendo dois alunos cometido faltas idênticas havia aplicado ao segundo 

sanção mais leve: tendo sido chamado pelo professor à aula em que se passava a segunda falta 

disciplinar pode verificar pelo ambiente dessa aula que a culpa não cabia inteiramente ao aluno e que 

portanto não se justificava uma sanção mais grave como a anterior, pelo contrário, caso tivesse 

antecipado conhecimento do ambiente não teria sido tão severo para com o primeiro. A este propósito o 

Senhor Reitor pediu aos professores que mantenham disciplina nas aulas lembrando em seguida que a 

eles compete a sua manutenção como ao Reitor compete a disciplina do Liceu fora das aulas. Pedia no 

entanto aos professores que cooperem com ele neste campo e não deixassem passar com indiferença 

atitudes menos corretas dos alunos fora das aulas.» (ALC, Ata do Conselho de Professores do 2º Ciclo, 1 

de Fevereiro de 1952). 

 

 

As reuniões do Conselho Disciplinar são mensais, sendo as reuniões 

extraordinárias essencialmente destinadas a tratar de assuntos relacionados com a 

relevação de faltas ou a analisar casos disciplinares mais graves. O seu conteúdo não se 

restringe apenas aos casos disciplinares. Nele são tratados outros assuntos como 

apreciação da frequência e aproveitamento dos alunos, relevação de faltas, obras e 

dificuldades estruturais, marcação e orientações de outros conselhos, aspetos de 
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natureza pedagógica, atividades, louvores a professores que se aposentam, aspetos 

marcantes da vida do Liceu, entre outros assuntos que considera pertinentes.  

Entre os aspetos enunciados, devemos realçar dois: aproveitamento e avaliação; 

assiduidade e pontualidade. Estes dois aspetos ganham especial relevo nas atas do 

Conselho Disciplinar. O primeiro, principalmente aquando da marcação das reuniões de 

avaliação ou do balanço dos resultados escolares, o segundo, aquando da relevação das 

faltas ou na infracção de algumas das normas anteriormente já definidas. No que 

respeita ao primeiro, há da parte de Sérvulo Correia um especial cuidado com o sentido 

de justiça da avaliação, sem favoritismos. Uma avaliação que traduz o real 

aproveitamento dos alunos, penalizadora da mediocridade, mas generosa com o esforço. 

No segundo, define um conjunto de regras que impedem o absentismo escolar e a falta 

de pontualidade, sendo que a relevação das faltas tem em consideração o historial do 

aluno em causa e procura controlar esses aspetos. É notória a tentativa de exercer 

influência junto dos professores nesse sentido, apelando para o rigor na avaliação e na 

inflexibilidade no que respeita à pontualidade e assiduidade (ver caixa 32). 

Caixa 32: aproveitamento e avaliação; assiduidade e pontualidade 

« (…) expôs longamente a orientação que, em seu entender, devia ser dada aos trabalhos nessas reuniões, 

por forma que por parte de todos os professores prevalecesse um são critério de justiça e de equidade no 

julgamento final dos alunos. (…) manifestou o desejo que nessas reuniões todos viessem a ser julgados 

com justiça, a qual, quanto mais esclarecida for, e quanto melhor souber distinguir o que tem maior 

importância daquilo que a tem menor para a formação dos alunos e para o prosseguimento dos estudos 

por parte destes, tanto mais deixará de ser justiça cega, vindo a admitir certa dose de generosidade sem 

favoritismos.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 7 de Junho de 1951).  

 

«Quanto à assiduidade e pontualidade dos alunos, reconheceu-se a necessidade de levar as famílias ou os 

Encarregados de Educação a evitar que os seus educandos faltem às aulas sem fortes motivos para isso e 

assentou-se em que por um serviço mais completo de informações se procurasse conseguir esse 

objetivo.» (ALC, Ata Conselho Disciplinar, 30 de Outubro de 1951). 

 

 

Os casos disciplinares identificados nas atas do Conselho Disciplinar traduzem, 

na sua grande maioria, a violação das normas definidas na “Ordem de Serviço 97”, entre 

outras pequenas infrações. Estranhamente, nem todos os casos aparecem registados nas 

atas do Conselho, mesmo os casos mais graves. Apenas uma parte é referenciada e 
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muitas vezes apenas são indicados os casos com menor gravidade. São inúmeras as 

ordens de serviço referentes a ações disciplinares, cuja pena implica suspensão das 

atividades letivas, que não aparecem referenciadas nas atas do Conselho Disciplinar. 

Este aspeto pode ser considerado anormal, tendo em conta o enquadramento legal que 

obriga que essas penas disciplinares sejam aplicadas pelo reitor, depois de ouvido o 

Conselho Disciplinar (Decreto de Lei nº 36508, artigo 375, alínea 5). Por outro lado, 

pode ser somente a “necessidade de tomar medidas prontas”, como tantas vezes o 

próprio Reitor refere. Em alguns casos, a pena é aplicada de imediato pelo Reitor e só 

posteriormente é dada a conhecer ao Conselho (ver caixa 33). Este fenómeno é 

frequente a partir de 1956. Em nosso entender, parte dessas penas não são comunicadas 

ou registadas nas atas do Conselho, como comprovaremos mais adiante, o que nos 

impossibilita de ter uma visão real das ocorrências disciplinares, tendo em conta 

somente as atas do Conselho Disciplinar.  

Caixa 33 - Exemplos de situações em que a pena disciplinar é aplicada pelo Reitor antes de ser 

aprovada pelo Conselho Disciplinar 

«Em seguida o Conselho tomou conhecimento que o Excelentíssimo Reitor tinha castigado os alunos 

(…), dois dias de suspensão de frequência às aulas e aprovou esses castigos.» (ALC, Ata do Conselho 

Disciplinar, de 12 de Março de 1956). 

 

«Em seguida o Conselho manifestou a sua concordância com as penas aplicadas pelo Excelentíssimo 

Reitor sem ter ouvido previamente o mesmo Conselho, dada a necessidade de tomar medidas prontas.» 

(ALC, Ata do Conselho Disciplinar, de 9 de Abril de 1957). 

 

«O Excelentíssimo Reitor deu parte ao Conselho de diversas penas disciplinares que tinha aplicado a 

alguns alunos, por ter tido necessidade de atuar com prontidão, este procedimento mereceu a 

concordância do Conselho. [não são indicados os alunos que foram castigados, nem as penas aplicadas]» 

(ALC, Ata do Conselho Disciplinar, de 23 de Novembro de 1960). 

 

«Em seguida o Senhor Reitor informou o Conselho das penas disciplinares que tinha aplicado desde o 

reinício das aulas até ao dia de hoje, que foram as seguintes: (…)» (ALC, Ata do Conselho Disciplinar, 

21 de Fevereiro de 1970). 
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A este propósito, numa carta dirigida a um Encarregado de Educação, o Reitor assume o 

facto de o número de penas aplicadas pelo Conselho não coincidir com o número de 

alunos castigados, pelas mais diversas circunstâncias… (ver caixa 34). 

Caixa 34 - Diferença entre as penas aplicadas pelo Conselho Disciplinar e os alunos castigados 

«Para satisfazer o pedido de V. Exa. remeto dois quadros onde constam as penas aplicadas pelo 

Conselho Disciplinar deste Liceu a alunos nos anos letivos de 1964/65 e 1965/66. (…) Não sei que 

conclusões pretende V. Exa. tirar dos dados pedidos. Permita-me, no entanto, dizer-lhe que é difícil 

concluir seja o que for dos números indicados. Eles implicaram, para serem verdadeiramente 

compreendidos, tantas circunstâncias!... Porque assim é e porque V. Exa. é professor e já teve a 

responsabilidade da direção de um liceu, parece-me que os mapas, organizados como vão, ainda lhe 

permitirão tirar algumas conclusões. O número de penas disciplinares que deles constam, sobretudo no 

que se refere à sede, não coincide, em qualquer dos anos, com o número de alunos castigados, pois em 

muitos casos ao mesmo aluno foram aplicadas várias penas. Por outro lado, no que se refere ao primeiro 

e ao segundo ano, os alunos punidos eram na quase sua totalidade repetentes e pertenciam a turmas que 

funcionavam em regime de desdobramento.» (ALC, Ofício, 14 de Novembro de 1966). 

 

 

Os aspetos enunciados neste ofício não permitem compreender, contudo, a 

totalidade da diferença existente entre as penas aplicadas e as analisadas e registadas nas 

atas do Conselho Disciplinar. Ao lermos as atas deste Conselho, se não consultarmos as 

ordens de serviço e registos dos alunos, ficamos com a ideia de que os atos de 

indisciplina são escassos, normais e pouco graves, tendo em conta o universo dos 

alunos, reinando no Liceu um ambiente de tranquilidade. Contudo, se tivermos em 

conta as ordens de serviço de natureza disciplinar e os averbamentos nos registos 

individuais dos alunos, constatamos que existe uma clara diferença entre os casos 

averbados e aqueles que são objeto de análise/registo no Conselho Disciplinar. De 

realçar que o primeiro caso de indisciplina referenciado nas atas do Conselho 

Disciplinar data de 2 de Fevereiro de 1953… 
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Quadro 1 - Casos disciplinares referentes ao liceu camões referenciados nas atas do conselho 

disciplinar durante a década de 50. 

Destacamos como casos mais graves aqueles que se afastam do padrão normal, ou seja, cuja pena é 

superior a 5 dias, inclusive. Apenas são considerados os processos referentes à sede, ficando excluídas as 

secções do Areeiro e Alvalade. 

Data Descrição Pena aplicada 

2/2/1953  Aluno do 4º ano, turma C: ocorrência desconhecida. 3 dias de suspensão. 

12/2/1953  Dois alunos do 7º ano, turma A: ocorrência desconhecida. 4 dias de suspensão 

e repreensão.  

9/5/1953  Aluno do 4º ano, turma B: desrespeito pela professora. 8 dias de suspensão. 

16/5/1953  Vários alunos do 6º ano, turma B: ocorrência desconhecida. 4 dias de suspensão. 

8/1/1954  Aluno do 4º ano, turma C: atirar papéis para o teto. 

 Dois alunos do 1º ano, turma D: atiraram uma pedra à cabeça de um 

colega, produzindo-lhe uma ferida.  

4 dias de suspensão. 

3 dias de suspensão. 

1/2/1954  Três alunos do 2º ano, turma G: estarem a fazer barulho na sala de aula. 2 dias de suspensão. 

8/2/1954  Três alunos do 3º ano, turma E: falta grave na aula de Educação Física. 

Revelam “um comportamento marginal e inadaptável à disciplina do 

Liceu”. 

18, 13 dias de 

suspensão e convite 

a abandonar o Liceu. 

24/2/1954  Três alunos do 6º ano, turma A: terem tocado “ferrinhos” enquanto 

aguardavam pela chegada do professor. 

2 e 1 dia de 

suspensão. 

26/2/1954  Quatro alunos do 3º ano, turma D: terem lançado umas garrafas de 

líquidos instáveis na sala de aula. 

10 e 5 dias de 

suspensão. 

10/3/1954  Dois alunos do 4º ano, turma A: mau comportamento na aula de 

Ciências-Naturais. 

Repreensão. 

31/3/1954  Aluno do 4º ano, turma H: gritaria no pátio.  

 Três alunos do 5º e 6º ano, turmas C e D: terem esvaziado dois pneus do 

automóvel do professor Ernesto Coelho.  

4 dias de suspensão. 

4 dias de suspensão. 

7/4/1954  Cinco alunos do 6º ano, turma C: por mau comportamento no Teatro 

Nacional D. Maria II. 

6 dias de suspensão. 

9/4/1954  Aluno 4º ano, turma D: ter lido uma composição com carácter obsceno 

imitando a “Ceia dos Cardeais” de Júlio Dantas na aula de Religião e 

Moral. 

4 dias de suspensão. 

6/11/1954  Aluno 7º ano, turma B: estar deliberadamente a fumar no pátio.  

 Três alunos do 2º ano, turma G: incidente envolvendo umas alunas do 

Liceu D. Filipa de Lencastre.  

 

5 dias de suspensão. 

8, 4 dias de 

suspensão e 

repreensão. 

11/12/1954  Aluno 5º ano, turma A: mau comportamento numa aula de francês.  

 Dois alunos do 4º ano, turma C: terem cuspido um no outro frente à 

secretária do professor. 

4 dias de suspensão. 

Repreensão. 

 

29/1/1955  Aluno do 7º ano, turma B: ter respondido desrespeitosamente a um 

professor.  

3 dias de suspensão. 

7/2/1955  Aluno do 7º ano, turma C: mau comportamento na aula de Português. 1 dia de suspensão. 

23/4/1955  Dois alunos do 4º ano, turma B: mau comportamento na aula de 

Ciências-Naturais. 

6 dias de suspensão. 

16/5/1955  Dois alunos 7º ano, turma C: terem trazido uma revista para o Liceu e 

estarem a ler a mesma na sala de aula. 

 Cinco alunos 4º ano, turma D: mau comportamento enquanto 

aguardavam o professor de História. 

2 e 1 dia de 

suspensão. 

5, 2, 1 dias de 

suspensão. 

8/11/1955  Aluno 4º ano, turma C: ter faltado ao respeito a um empregado. 1 dia de suspensão. 

15/11/1955  Alunos do 3º ano, turma A: ter agredido um colega. 

 Três alunos do 5º ano, turma C: por se entregarem a brincadeiras pouco 

próprias da sua idade. 

Não é indicada a 

pena que foi 

aplicada. 

3/12/1955  Aluno do 2º ano, turma H: ter agredido um colega.  4 dias de suspensão. 

13/12/1955  Dois alunos do 5º ano, turma D: mau comportamento na aula de 

Educação Física. 

5 e 3 dias de 

suspensão. 

15/12/1955  Dois alunos do 2º ano, turma H: terem cortado livros da Biblioteca 

Americana, com a intenção de se apropriarem de partes que desejavam 

levar para casa. 

6 e 4 dias de 

suspensão. 

25/01/1956  Aluno do 4º ano, turma D, mau comportamento na aula de português. 

 Grupo de 9 alunos do 2º ano, turma E: faltaram ao respeito ao professor 

de matemática. 

4 dias de suspensão. 

6, 4, 3, 2 dias de 

suspensão. 
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4/2/1956  Quatro alunos do 3º ano, turma E: mau comportamento na aula de 

Geografia para onde o primeiro aluno levou “pós de espirrar”. 

4, 1 dia de 

suspensão e 

repreensão. 

8/3/1956  Aluno do 7º ano, turma B: ter escrito palavras obscenas na pedra da 

mesa do gabinete de ciências naturais. 

 Três alunos do 7º ano, turma B: por terem colaborado com o colega 

anterior. 

8 dias de suspensão. 

 

1 dia de suspensão. 

14/3/1956  Três alunos do 7º ano, turma A: serem reincidentes em mau 

comportamento na aula de Filosofia. 

4, 3, 2 dias de 

suspensão. 

19/4/1956  Aluno 3º ano, turma D: ter adquirido fora do Liceu fotografias 

pornográficas, das quais vendeu uma frente ao Liceu. 

 Aluno 3º ano, turma D: por ter emprestado fotografias pornográficas aos 

colegas. 

 Aluno 3º ano, turma B: pôr a circular um calendário com ilustrações 

pornográficas. 

 Aluno 2º ano, turma B: ter vendido no Liceu cartas de jogar com 

gravuras pornográficas. 

 Aluno 2º ano, turma B: ter posto a circular fotografias pornográficas. 

 Aluno 2º ano, turma B: ter ajudado o colega a vender as cartas de jogar. 

 Aluno 7º ano, turma C: deitou fogo aos papéis de um cesto de lixo 

existente nas escadas de serviço do 1º andar e deixou-os a arder, vindo 

para a sala de aula de onde tinha saído com autorização. 

6 dias de suspensão. 

 

3 dias de suspensão. 

 

3 dias de suspensão. 

 

2 dias de suspensão. 

 

2 dias de suspensão. 

Repreensão. 

1 dia de suspensão 

porque a serem 

atribuídos mais dias 

o aluno perderia o 

ano escolar. 

9/5/1956  Dois alunos do 1º ano, turmas F e I: ocorrência desconhecida. 2 dias de suspensão. 

29/5/1956  Aluno do 6º ano, turma A: ter escrito números e letras a giz numa 

parede.  

2 dias de suspensão. 

30/10/1956  Aluno 7º ano, turma A: mau comportamento na aula de Filosofia. 2 dias de suspensão. 

31/10/1956  Aluno do 7º ano, turma A: mau comportamento na aula de Filosofia. 

 Aluno do 7º ano, turma B: já lhe terem sido aplicadas quatro faltas de 

castigo por mau comportamento em sala de aula. 

2 dias de suspensão. 

2 dias de suspensão. 

8/11/1956  Aluno do 7º ano, turma B: ter escrito palavras obscenas na pedra da 

mesa do gabinete de Ciências-Naturais.  

8 dias de suspensão. 

19/12/1956  Dois alunos do 7º ano, turma B: mau comportamento na aula de 

Filosofia.  

4 e 2 dias de 

suspensão. 

19/2/1957  Dois alunos do 2º ano, turma B: terem agredido um colega à frente do 

professor de Religião e Moral. 

 Aluno do 2º ano, turma B: ter saído do Liceu sem autorização. 

 Aluno do 4º ano, turma D: mau comportamento em sala de aula. 

 Oito alunos do 4º ano, turma C: mau comportamento na aula de 

Geografia. 

 Aluno do 7º ano, turma C: indisciplina no vestuário do ginásio.  

6 dias de suspensão. 

 

6 dias de suspensão. 

3 dias de suspensão. 

5, 4 dias de 

suspensão. 

4 dias de suspensão. 

12/3/1957  Três alunos do 2º ano, turma A: mau comportamento em sala de aula.  

 Aluno do 1º ano, turma D: ter falsificado a assinatura do pai e por outros 

delitos. 

 Dois alunos do 7º ano, turma B: terem faltado ao respeito à professora 

de OPA. 

 Vinte e seis alunos do 7º ano, turma B: falta praticada na sala de aula 

antes da chegada do professor. 

 Aluno 2º ano, turma F: perturbar o funcionamento da aula de 

Geográfico-Naturais. 

 Aluno do 3º ano, turma C: roubou o lanche aos colegas para poder 

gastar o dinheiro do almoço no jogo. 

5, 4 e 2 dias de 

suspensão. 

5 dias de suspensão. 

2 dias de suspensão. 

 

Repreensão. 

 

2 dias de suspensão. 

 

1 dia de suspensão. 

9/4/1957  Penas aplicadas previamente pelo Reitor a quatro alunos do 1º ano, 

turmas B, C, E; 14 alunos do 3º ano, turma F; 2 alunos do 6º ano, turma 

A e B: ocorrências desconhecidas. 

 

Penas que variam 

entre 5 dias de 

suspensão e 

repreensão. 

9/5/1957  Aluno do 6º ano, turma B: passou por um professor e não o 

cumprimentou. 

 Aluno do 3º ano, turma I: mau comportamento na aula de Religião e 

Moral. 

1 dia de suspensão. 

 

4 dias de suspensão. 

5/6/1957  Penas aplicadas previamente pelo Reitor a seis alunos, ano e turma 

desconhecido: mau comportamento na aula de Educação Física. 

3 dias de suspensão 

e repreensão. 

6/2/1958  Aluno do 3º ano, turma C: por ter provocado um colega mais velho. 

 Aluno do 6º ano, turma B: por se ter envolvido em desacato com o 

aluno anterior. 

2 dias de suspensão. 

 

Admoestação. 
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 Aluno do 4º ano, turma D: por ter provocado indisciplina na sala de aula 

e ter deixado que outros alunos fossem castigados pelo professor.  

 Aluno do 4º ano, turma D: atos de indisciplina antes da chegada do 

professor. 

 

1 dia de suspensão. 

1 dia de suspensão. 

4/3/1958  Aluno do 4º ano, turma D: desobediência a um empregado. 

 Aluno do 4º ano, turma D: tocou uma harmónica na sala de aula. 

 Aluno do 6º ano, turma D: por ter tentado faltar à aula de Educação 

Física mediante uma mentira que repetiu ao Reitor. 

2 dias de suspensão. 

2 dias de suspensão. 

2 dias de suspensão. 

30/4/1958  Aluno 3º ano, turma F: mau comportamento antes da chegada do 

professor. 

 Aluno do 3º ano, turma C: agressão violenta a um colega. 

Repreensão. 

 

2 dias de suspensão. 

27/10/1958  Aluno do 4º ano, turma A: atitude de rebeldia com uma empregada. 2 dias de suspensão. 

27/11/1958  Aluno do 3º ano, turma C: ocorrência desconhecida. 

 Doze alunos do 3º ano, turma F: mau comportamento principalmente na 

aula de Português. 

5 dias de suspensão. 

1 dia de suspensão. 

27/1/1959  Aluno do 6º ano, turma B: falta disciplinar praticada na aula de desenho. 

 Um aluno do 5º ano, turma B: falta grave praticada no vestuário do 

ginásio. 

 Aluno do 7º ano, turma E: por ter trazido para o Liceu uma bisnaga. 

 Aluno do 5º ano, turma E: falta grave praticada no vestuário do ginásio. 

 Sete alunos do 1º e 2º ano, turmas D e F: por mau comportamento nos 

serviços antituberculosos.  

1 dia de suspensão. 

4 dias de suspensão. 

 

1 dia de suspensão. 

3 dias de suspensão. 

3, 2 e 1 dia de 

suspensão. 

23/4/1959  Dois alunos do 6º ano, turma B: por perturbarem o movimento da 

escada que conduz a galeria, impedindo a passagem dos alunos. 

4 e 2 dias de 

suspensão. 

11/5/1959  Aluno do 5º ano, turma D: por ter introduzido um indivíduo estranho ao 

Liceu na sala de aula com a intenção de assistir e certamente de 

perturbar a lição do professor. 

 Aluno do 6º ano, turma B: ter rasgado uma folha do livro de ponto, não 

se tendo provado que o tenha feito intencionalmente. 

 Aluno do 5º ano, turma A: mau comportamento na aula de História. 

5 dias de suspensão. 

 

 

2 dias de suspensão. 

 

1 dia de suspensão. 

14/12/1959  Aluno do 4º ano, turma C: por ter tentado entrar na secção de Xadrez 

sem respeitar a jurisdição do Chefe da referida secção e ter insultado um 

colega.  

 Aluno do 3º ano, turma D: por ter acompanhado o colega e 

desrespeitado o referido chefe da secção. 

 Dois alunos, 4º e 5º anos, turmas D e C: terem acompanhado os colegas. 

2 dias de suspensão. 

 

 

Repreensão. 

 

Admoestação. 

11/2/1960  Aluno do 4º ano, turma D: ter falsificado a assinatura do Encarregado de 

Educação num boletim de justificação de faltas. 

2 dias de suspensão. 

9/3/1960  Dois alunos do 2º ano, turma D: comportamento impróprio na 

Biblioteca. 

 Aluno do 7º ano, turma B: por ter perdido um papel no Liceu com 

desenhos impróprios, em circunstâncias que poderiam ter causado 

prejuízos maiores a outros alunos. 

 Vinte e seis alunos do 6º ano, turma D: por procedimentos incorretos e 

desrespeito dentro das aulas de Ciências Físicas e Químicas e Filosofia. 

3 dias de suspensão. 

 

1 dia de suspensão 

 

 

Ao primeiro 2 dias 

de suspensão  e aos 

restantes 1 dia 

26/3/1960  Aluno do 4º ano, turma C: ter tido uma brincadeira imprópria com um 

colega na presença da professora de Inglês.  

2 dias de suspensão. 

23/5/1960  Quatro alunos do 4º ano, turma G: mau comportamento dentro da sala 

de aula, antes da entrada do professor. 

2, 1 dia de 

suspensão e 

admoestação. 

23/5/1960  Seis alunos do 4º ano, turma G: mau comportamento na sala de aula 

antes da entrada do professor. 

2, 1 dias de 

suspensão e 

admoestação. 

30/5/1960  Aluno do 5º ano, turma D: apresentou-se sem gravata, foi advertido pelo 

Reitor par a ir buscar a casa mas desobedeceu e assistiu à aula seguinte 

nas mesmas condições. 

2 dias de suspensão. 
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Quadro 2 - Ordens de serviço referentes a processos disciplinares ocorridos no ano letivo de 

1951/52 (não foi considerado o ano letivo de 1950/51 por não existirem registos) 

Data Descrição Pena aplicada 
12/10/1951  Dois alunos do 1º ano, turma G: luta entre dois alunos. 1 dia de suspensão. 

22/10/1951  Dois alunos do 2º ano, turma F: mau comportamento na sala de aula. 1 e 2 dias de 

suspensão. 

24/10/1951  Dois alunos do 5º ano, turma C: indisciplina em sala de aula. 6 dias de suspensão 

6/11/1951  Aluno do 2º ano, turma F: indisciplina em sala de aula. 1 dia de suspensão. 

6/11/1951  Aluno do 2º ano, turma D: indisciplina em sala de aula. 2 dias de suspensão. 

8/11/1951  Aluno do 3º ano, turma F: indisciplina na aula de Educação Física. 2 dias de suspensão. 

16/11/1951  Dois alunos do 2º ano, turma E: indisciplina no pátio. 1 dia de suspensão 

22/11/1951  Dois alunos do 3º ano, turma F: atirarem pedras um ao outro. Repreensão. 

22/11/1951  Um aluno do 3º ano, turma C: mau comportamento durante as 

atividades da Mocidade Portuguesa. 

Repreensão. 

27/11/1951  Aluno do 2º ano, turma A: apanhado a correr no pátio. Repreensão. 

27/11/1951  Aluno do 3º ano, turma B: mau comportamento na aula de Físico-

Química. 

Repreensão. 

30/11/1951  Aluno do 2º ano, turma F: falta disciplinar praticada no Ginásio. 1 dia de suspensão. 

30/11/1951  Aluno do 2º ano, turma F: ter agredido violentamente dois colegas mais 

fracos. 

3 dias de suspensão. 

12/12/1951  Dois alunos do 2º ano, turma C: mau comportamento à saída da aula. Repreensão. 

13/12/1951  Dois alunos do 2º ano, turma F: mau comportamento no pátio. Repreensão. 

13/12/1951  Aluno do 3º ano, turma F: mau comportamento no teatro da Trindade. 4 dias de suspensão. 

15/12/1951  Aluno do 4º ano, turma A: ter tocado harmónica na aula de Física-

Química. 

6 dias de suspensão. 

19/12/1951  Aluno do 5º ano, turma C: mau comportamento na aula de Física. 2 dias de suspensão. 

19/12/1951  Aluno do 4º ano, turma D: correr no pátio. 2 dias de suspensão. 

8/1/1952 Aluno do 7º ano, turma B: teve para com um professor do Liceu uma atitude 

que, por desrespeitosa e impertinente, revela, simultaneamente, desprezo 

pelas normas da boa educação que devem presidir às relações entre 

professores e alunos e rebeldia contra a ordem e disciplina que há-de 

informar toda á vida escolar. 

8 dias de suspensão. 

17/1/1952  Dois alunos do 1º ano, turma C: mau comportamento na sala de aula. Repreensão. 

23/1/1952  Três alunos do 2º ano, turma F: mau comportamento na aula de Religião 

e Moral. 

Repreensão. 

23/1/1952  Aluno do 3º ano, turma E: mau comportamento na aula de Inglês. 3 dias de suspensão. 

23/1/1952  Aluno do 3º ano, turma F: ter usado linguagem incorreta para com a 

professora . 

4 dias de suspensão. 

24/1/1952  Três alunos do 3º ano, turmas A e B: correr no pátio. Repreensão. 

26/1/1952  Dois alunos do 2º ano, turma C: mau comportamento na aula de 

Trabalhos Manuais. 

2 dias de suspensão. 

31/1/1952  Aluno do 3º ano, turma C: mau comportamento na Biblioteca. 1 dia de suspensão. 

6/2/1952  Aluno do 3º ano, turma E: mau comportamento na aula de Desenho. 1 dia de suspensão. 

6/2/1952  Aluno do 2º ano, turma C: ter magoado um colega. Repreensão. 

6/2/1952  Aluno do 3º ano, turma D: ter brincado com objetos carnavalescos. 2 dias de suspensão. 

28/2/1952  Aluno do 4º ano, turma D: ter surgido vestido carnavalescamente e, 

embora envergando uma gabardine, assistir a uma aula. 

8 dias de suspensão. 

17/3/1952  Aluno do 1º ano, turma F: ter faltado ao respeito ao professor de Canto 

Coral. 

1 dia de suspensão. 

18/3/1952  Quatro alunos do 2º ano, turma E: indisciplina na aula de Educação 

Física. 

Repreensão. 

18/3/1952  Três alunos do 1 e 2 anos, turmas A, H e E: desordem no pátio.  Repreensão. 

26/3/1952  Dois alunos do 5º ano, turma B: falta disciplinar na aula de Física-

Químicas. 

Repreensão. 

26/4/1952  Três alunos do 1º ano, turma G: brincarem nas galerias depois do toque 

da campainha. 

Repreensão. 

26/4/1952  Aluno do 3º ano, turma A: não ter cumprido o que está superiormente 

determinado sobre a permanência dos alunos na parte exterior do 

edifício. 

Repreensão. 

26/4/1952  Dois alunos do 6º ano, turma B: quando a campainha deu o sinal para a 

entrada na aula prática de Ciências Naturais, lançarem-se em louca 

correria em direção ao respetivo Gabinete. 

1 dia de suspensão. 
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26/4/1952  Seis alunos do 1º ano, turma D: ter sido encontrados a jogar no campo 

de futebol durante o intervalo. 

Repreensão. 

7/5/1952  Aluno do 4º ano, turma D: falta de respeito ao professor de Educação 

Física durante a aula. 

1 dia de suspensão. 

7/5/1952  Aluno do 1º ano, turma E: atitude impertinente com a professora de 

Português. 

1 dia de suspensão. 

7/5/1952  Dois alunos do 2º ano, turmas A e D: terem brigado no pátio. Repreensão e 

Admoestação. 

12/5/1952  Aluno do 1º ano, turma H: após o toque da campainha fechou a porta da 

sala de aula da turma F, impedindo os alunos de entrar o que causou 

grave perturbação na galeria. 

4 dias de suspensão. 

12/5/1952  Três alunos do 4º ano, turma D: terem sido apanhados a jogar a bola no 

pátio. 

3 dias de suspensão. 

12/5/1952  Dois alunos do 1º ano, turma H: mau comportamento na sala de aula 

antes da chegada do professor.  

8 dias de suspensão. 

13/5/1952  Aluno do 1º ano, turma D: mau comportamento na sala de aula. 4 dias de suspensão. 

13/5/1952  Quatro alunos do 1º ano, turma H: terem provocado indisciplina em toda 

a turma. 

6, 3, 2 dias de 

suspensão e 

repreensão. 

13/5/1952  Aluno do 1º ano, turma G: atitude incorreta na aula de Português. 4 dias de suspensão. 

17/5/1952  Dois alunos do 3º ano, turma D: por intencionalmente procurarem a 

indisciplina na aula de Geografia com inteiro desprezo pelo respeito ao 

professor. 

7 e 4 dias de 

suspensão. 

28/5/1952  Dois alunos do 2º ano, turma F: ousaram brigar os dois no pátio depois 

de o Reitor ter lido na sala de aula a Ordem de Serviço 97. 

5 dias de suspensão. 

29/5/1952  Dois alunos do 2º ano, turma C: ter travado uma batalha com pedras e 

terem ferido com gravidade um colega. 

2 dias de suspensão. 

30/5/1952  Aluno do 2º ano, turma E: encontrados a dar pontapés violentos na porta 

das instalações sanitárias. 

5 dias de suspensão. 

4/6/1952  Dois alunos do 6º ano, turma A: envolveram-se em desordem e bateram-

se. 

3 dias de suspensão. 

 

Quadro 3 - Casos disciplinares mais graves referidos nas ordens de serviço entre os anos letivos 

de 1952/53 e 1959/60 que não estão registados nas atas do conselho disciplinar 

Data Descrição Pena aplicada 
31/10/1952  Aluno do 2º ano, turma G: não ter guardado silêncio na sala de aula. 5 dias de suspensão. 

28/11/1952  Aluno do 5º ano, turma B: atitudes de rebeldia e perturbar as atividades 

escolares. 

6 dias de suspensão. 

2/2/1953  Aluno do 4º ano, turma C: falta grave praticada durante uma aula. 3 meses de exclusão 

da frequência das 

aulas e perda de ano. 

3/2/1953  Aluno do 1º ano, turma H: atirou uma seta de papel ao professor. 8 dias de suspensão. 

7/2/1953  Aluno do 3º ano, turma C: reincidência de mau comportamento na sala 

de aula. 

8 dias de suspensão. 

18/2/1953  Aluno do 3º ano, turma E: reincidência de mau comportamento dentro e 

fora do Liceu, depois de já ter sido suspenso. 

8 dias de suspensão. 

18/2/1953  Aluno do 3º ano, turma E: mau comportamento nas galerias e sala de 

aula. 

5 dias de suspensão. 

20/2/1953  Aluno do 1º ano, turma C: pediu ao funcionário dos perdidos e achados 

para lhe dar uma bolsa com material de desenho que não era sua. 

8 dias de suspensão. 

8/5/1953  Aluno do 5º ano, turma D: reincidência de mau comportamento na sala 

de aula, depois de ter sido suspenso. 

8 dias de suspensão. 

30/5/1953  Aluno do 3º ano, turma D: falta de respeito para com o professor em 

sala de aula. 

8 dias de suspensão 

e a não permissão da 

sua inscrição no 

próximo ano letivo. 

17/10/1953  Aluno do 2º ano, turma B: comportamento intolerável dentro da sala de 

aula na ausência do professor. 

6 dias de suspensão. 

21/10/1953  Aluno do 5º ano, turma A: falta de respeito para com o professor. 5 dias de suspensão. 

16/11/1953  Aluno do 1º ano, turma H: levou um colega a faltar as aulas, arrastando-

o para o mal. 

8 dias de suspensão. 
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26/11/1953  Aluno do 1º ano, turma A: indisciplina constante em sala de aula. 5 dias de suspensão. 

4/12/1953  Aluno do 2º ano, turma G: ter provocado uma briga dentro da sala de 

aula. 

5 dias de suspensão. 

4/2/1954  Aluno do 2º ano, turma G: ter escrito na carteira palavras que gente 

educada é incapaz de proferir ou escrever. 

5 dias de suspensão. 

25/5/1954  Aluno do 2º ano, turma A: atitude incorreta e inconveniente para com a 

professora. 

8 dias de suspensão. 

5/11/1954  Aluno do 7º ano, turma B: ter sido apanhado a fumar no intervalo. 5 dias de suspensão. 

5/2/1955  Aluno do 2º ano, turma G: entretiveram-se dentro da sala de aula, na 

ausência do professor, a desenhar figuras nas costas do colega da frente, 

utilizando para tanto um pau de giz. 

5 dias de suspensão. 

11/2/1955  Aluno do 1º ano, turma H: ter partido um vidro com uma prancheta. 6 dias de suspensão. 

29/2/1956  Aluno do 6º ano, turma C: indisciplina na aula de alemão. 5 dias de suspensão. 

15/3/1956  Aluno do 6º ano, turma B: ato lastimável praticado no Liceu Gil 

Vicente, onde fora em representação do nosso Liceu jogar Voleibol.  

13 dias de 

suspensão. 

16/11/1956  Aluno do 1º ano, turma F: falta de respeito pelo professor de Religião e 

Moral. 

8 dias de suspensão. 

3/12/1956  Aluno do 2º ano, turma D: ter entrado na sala de aula a correr 

envolvendo-se em desordem. Reincidente. 

5 dias de suspensão. 

5/2/1957  Aluno do 1º ano, turma G: reincidente, mau comportamento em sala de 

aula. 

8 dias de suspensão. 

22/2/1957  Aluno do 3º ano, turma F: reincidente, mau comportamento em sala de 

aula. 

6 dias de suspensão. 

21/3/1957  Aluno do 3º ano, turma F: falta praticada no vestiário do Ginásio. 6 dias de suspensão. 

5/5/1958  Dois alunos do 5º ano, turma C: comportamento manifestamente 

desrespeitoso para com o professor. 

5 dias de suspensão. 

13/11/1958  Aluno do 4º ano, turma E: indisciplina frequente, mau comportamento 

em sala de aula. 

5 dias de suspensão. 

 

 

Quadro 4 - Casos disciplinares mais graves referidos nas ordens de serviço entre os anos letivos 

de 1960/61 e 1963/64  

(no Arquivo não existem ordens de serviço posteriores a este ano letivo) 

Data Descrição Pena aplicada 
8/5/1961  Aluno do 1º ano, turma G: ter sido encontrado a tirar emblemas de 

automóveis estacionados na zona da avenida da República. 

5 dias de suspensão. 

17/5/1961  Aluno do 3º ano, turma C: ter trazido para o Liceu, mostrar e vender aos 

seus colegas fotografias que não devem andar pelas mãos de ninguém. 

5 dias de suspensão. 

18/5/1961  Aluno do 4º ano, turma A: reincidente mau comportamento e atos de 

rebeldia. 

6 dias de suspensão. 

26/5/1961  Aluno do 7º ano, turma A: escreveu na porta das cabines sanitárias uma 

frase grosseira, recusando-se depois a assumir a responsabilidade. 

6 dias de suspensão. 

8/1/1962  Aluno do 6º ano, turma D: durante a entrada dos alunos para a sessão 

em que foram impostas as insígnias da Ordem da Instrução Pública ao 

Senhor Vice Reitor, proferiu uma frase grosseira e irrespeitosa. 

7 dias de suspensão. 

3/11/1962  Profere com frequência, durante o funcionamento das aulas palavras 

obscenas, com indignação dos seus colegas. 

5 dias de suspensão. 

16/11/1962  Aluno do 1º ano, turma G: indisciplina e mau comportamento na aula da 

disciplina de Religião e Moral. 

5 dias de suspensão. 

19/1/1963  Aluno do 4º ano, turma D: elemento perturbador da disciplina durante o 

funcionamento das aulas (reincidência). 

5 dias de suspensão. 

25/3/1963  Aluno do 6º ano, turma D: elemento perturbador, rebelde a qualquer 

ação educativa. 

Transferência para 

outro Liceu. 
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Quadro 5 - Reuniões do conselho disciplinar realizadas durante o reitorado versus reuniões em 

que são tratados assuntos relacionados com processos disciplinares 

Ano Letivo Reuniões 

realizadas 

Reuniões/processos 

disciplinares 
Ano Letivo Reuniões 

realizadas 

Reuniões/processos 

disciplinares 

1950/1951 10 0 1962/1963 10 7 

1951/1952 9 0 1963/1964 10 4 

1952/1953 13 4 1964/1965 12 5 

1953/1954 18 9 1965/1966 12 2 

1954/1955 12 6 1966/1967 11 2 

1955/1956 18 11 1967/1968 11 8 

1956/1957 11 8 1968/1969 11 2 

1957/1958 12 3 1969/1970 8 2 

1958/1959 12 5 1970/1971 9 3 

1959/1960 11 7 1971/1972 11 6 

1960/1961 14 11 1972/1973 8 6 

1961/1962 15 9 1973/1974 9 6 

 

Total de reuniões realizadas: 277 

Total de reuniões em que são tratados problemas de natureza disciplinar: 126 

 

 

Quadro 6 - Número de casos disciplinares/por aluno e ano letivo - tratados no conselho 

disciplinar – versus – número de alunos referenciados em ordens de serviço referentes a 

processos disciplinares. 

Ano Letivo Conselho 

Disciplinar 

Ordens de 

Serviço 

Ano Letivo Conselho 

Disciplinar 

Ordens de 

Serviço 

1950/1951 0 ----- 1962/1963 30 152 

1951/1952 0 91 1963/1964 33 203 

1952/1953 4 149 1964/1965 21 ----- 

1953/1954 27 133 1965/1966 7 ----- 

1954/1955 18 144 1966/1967 3 ----- 

1955/1956 37 169 1967/1968 51 ----- 

1956/1957 84 238 1968/1969 16 ----- 

1957/1958 9 179 1969/1970 14 ----- 

1958/1959 30 283 1970/1971 32 ----- 

1959/1960 46 128 1971/1972 59 ----- 

1960/1961 68 209 1972/1973 114 ----- 

1961/1962 63 145 1973/1974 52 ----- 

  

Analisando os quadros 1 e 2, concluímos que a grande maioria dos ilícitos 

traduzem penas inferiores a 4 dias de suspensão e remetem para situações de 

indisciplina na sala de aula, nos pátios ou o violar de normas definidas. As penas mais 

graves correspondem a faltas de respeito para com os professores, “comportamentos 

marginais”, situações que ocorrem fora do Liceu e que põem em causa a sua imagem, 
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problemas de “natureza sexual”, envolvendo a compra, venda ou divulgação de 

pornografia, atitudes que desafiam deliberadamente a autoridade do Reitor ou dos 

professores. Estes casos não são frequentes. Na maioria dos ilícitos registados, as penas 

aplicadas passam por uma repreensão ou suspensão de 1 ou 2 dias, seguida da 

advertência, que no caso de reincidência a pena é agravada. A reincidência traduz-se, 

para Sérvulo Correia, num ato deliberado de indisciplina, intencional e desafiador que 

deve ser punido de forma agravada, facto que podemos constatar através da leitura das 

ordens de serviço.   

 As atas do Conselho Disciplinar e as ordens de serviço referentes a processos 

disciplinares dão-nos pouca informação em relação aos atos ilícitos realizados pelos 

alunos. As causas apontadas são quase sempre indicadas de uma forma sumária, não 

clarificando em muitos casos o teor da ocorrência. Em alguns casos, normalmente 

considerados graves, o Reitor solicita ao Secretário que seja aberto um processo 

disciplinar. Nem sempre esta prática é realizada. Normalmente, é o diretor de ciclo que 

conduz ele próprio o processo de “averiguação”, terminando quase sempre o aluno por 

ser castigado, mesmo quando existem dúvidas em relação à sua culpa (ver caixa 35).  

Caixa 35 - Abertura de um processo disciplinar 

«Professor Secretário do Liceu de Camões; Pelo professor de História, Dr. Pereira Miguel, foi entregue 

na Reitoria um exemplar da revista americana, em língua espanhola, “Life” cuja capa é construída por 

uma gravura representando uma artista de cinema quase nua. A revista foi tirada ao aluno (…), que a lia 

durante o funcionamento da aula, e foi trazida para o Liceu talvez pelo nº38, (…). Os factos, moralmente 

graves, tornam-se mais graves ainda por se tratar de uma turma frequentada também por alunas. Digne-

se V. Exa. proceder a inquérito e organizar o consequente processo disciplinar.» (ALC, Ofício, 9 de 

Maio de 1965). 

 

«Averiguados os factos pelo Senhor Diretor de Ciclo e lido o inquérito e suas conclusões ao Conselho 

Disciplinar, resolveu este em sua sessão de hoje aplicar os seguintes castigos: (…)» (ALC, Ordem de 

Serviço, 2 de Fevereiro de 1962).  

  

 

Também constatamos que a maioria dos ilícitos são praticados pelos alunos dos 

primeiros anos. São poucos os casos que envolvem os alunos do 6º e 7º ano e, quando 

isso acontece, o Reitor assume uma postura paternalista que traduz a sua desilusão para 

com o ocorrido, tendo em conta a idade do aluno e o facto de não se poder aceitar que, 
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ao fim de tantos anos no Liceu, o visado ainda não tenha compreendido e interiorizado o 

princípio violado (ver caixa 36).   

Caixa 36 - Ilícitos cometidos pelos alunos mais velhos 

«O Conselho Disciplinar, em sua sessão de ontem, resolveu aplicar a 3ª pena do Estatuto do Ensino 

Liceal (repreensão) aos alunos 6 e 37 da turma B do 6º ano, respetivamente, (…) que se bateram 

mutuamente junto das instalações sanitárias. É de lamentar que alunos do 6º ano tenham sido figurantes 

de tal espetáculo.» (ALC, Ordem de Serviço, 1 de Fevereiro de 1962). 

 

«Ainda no primeiro período escolar, durante a entrada dos alunos para a sessão em que foram impostas 

as insígnias da Ordem de Instrução Pública ao Senhor Vice-Reitor, o aluno nº19 da turma D do 6º ano, 

(…), proferiu uma frase grosseira e irrespeitosa, lastimável por imprópria da pessoa da sua idade e 

responsabilidade. Levado o caso ao Conselho Disciplinar, em sua sessão de 6 do presente mês de 

Janeiro, foi resolvido aplicar-se-lhe a pena de 7 dias de suspensão da frequência das aulas, que acabou de 

cumprir ontem.» (ALC, Ordem de Serviço, 9 de Janeiro de 1962). 

 

«Os alunos nº10 e 39 da turma A do 7º ano, respetivamente, (…), esquecendo-se dos seus deveres de 

camaradagem desviaram-se e praticaram, dentro e fora do Liceu, atos de violência que em nada os 

dignificam, dando aos alunos mais novos um péssimo exemplo.» (ALC, Ordem de Serviço, 21 de 

Novembro de 1963). 

 

 

 No que respeita ao número de reuniões realizadas pelo Conselho Disciplinar, na 

maioria dos anos letivos, o número varia entre 10 e 12, sendo os anos que registam 

maior número os de 1952/53 (13), 1953/54 (18), 1955/56 (18), 1960/61 (14) e 1961/62 

(15). Contudo, ao contrário do definido no Estatuto do Ensino Liceal (1947), a maioria 

das reuniões não se destinam a tratar de assuntos disciplinares, que era o seu principal 

objetivo. Sérvulo Correia utiliza essas reuniões mais numa vertente pedagógica e 

organizacional, como se de um Conselho Pedagógico se tratasse. Analisando o quadro 

5, verificamos que em muitos anos letivos o número de reuniões, onde são tratados 

assuntos de natureza disciplinar, são menos de metade da totalidade realizada. E mesmo 

nessas, na maioria, apenas são indicadas as penas aplicadas a uma parte das ocorrências, 

atendendo às ordens de serviço, como podemos comprovar através do quadro 6.  

 Da leitura que fizemos das atas do Conselho Disciplinar e das ordens de serviço, 

a principal dúvida que nos surge é o critério usado na atribuição das penas e na seleção 

daquelas que são analisadas ou não no Conselho. Na leitura dos quadros 1, 2 e 3, entre o 
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estipulado no Estatuto do Ensino Liceal e as penas apreciadas, não conseguimos 

encontrar um padrão que nos permita aferir esse critério. Por exemplo, a repreensão é 

aplicada no gabinete do Reitor e não existe a necessidade da mesma ser apreciada pelo 

Conselho. Contudo, encontramos nos quadros 1 e 2 várias situações dessa natureza. Em 

contrapartida, atendendo ao quadro 3, encontramos uma lista considerável de casos que, 

pela sua gravidade, deviam ter sido objeto de análise pelo Conselho e que não foram 

sequer referenciados. Todo este cenário torna-se ainda mais estranho atendendo ao 

espírito legalista do Reitor, que em todas as situações de natureza administrativa é 

absolutamente fiel ao cumprimento da lei. Qual a razão que está na base deste 

procedimento? Certamente diversas “circunstâncias” que não são passíveis de se 

aferirem através da análise dos documentos, fica a dúvida…  

Por último, no que respeita à evolução da disciplina ao longo do reitorado 

podemos aferir que: independentemente das preocupações manifestadas pelo Reitor nos 

diversos Conselhos, em relação ao aumento do número de alunos e da indisciplina 

durante a década de 60, este consegue controlar a atividade ilícita, não se verificando 

um aumento considerável das penas aplicadas por comparação com o registado na 

década de 50 (tendo em conta os dados disponíveis até ao ano letivo de 1963/64). O 

número de alunos que são alvo de um processo disciplinar é elevado, atendendo ao seu 

universo, mas como já referimos anteriormente, as ocorrências não podem ser 

consideradas graves e as penas aplicadas, na maior parte das vezes, traduzem-se numa 

admoestação ou repreensão.  

Atendendo a tudo o que já foi apontado neste trabalho a esse respeito, 

principalmente no que se refere à persistência disciplinar do Reitor, este fenómeno não é 

de estranhar. Sérvulo Correia mantém a esse nível a mesma postura ao longo de todo o 

reitorado, fazendo uso da experiência acumulada e agindo em conformidade com as 

ocorrências que iam sendo registadas, tomando sempre “medidas prontas”. Mesmo no 

que se refere às penas mais graves, estas não aumentam no início da década de 60; 

muito pelo contrário, tendem a diminuir. Os valores mais elevados referentes aos anos 

letivos de 1956/57, 1958/59 e 1960/61, são referentes a pequenos delitos que, na 

maioria dos casos, se traduzem numa repreensão. Aumentam, contudo, os processos 

coletivos que denotam ocorrências organizadas por vários alunos de uma turma ou de 

várias turmas. A maioria refere-se a casos de indisciplina em sala de aula, no pátio ou 

nas imediações do Liceu. É de salientar que o conceito de “imediações do Liceu” é para 
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o Reitor muito vasto. Num processo disciplinar, datado de 8 de Maio de 1961, um aluno 

é castigado por «ter sido encontrado a tirar emblemas a automóveis estacionados na 

zona da avenida da República».  

 

4. Síntese 

 

 Após a análise dos atos ilícitos ocorridos no Liceu de Camões durante o 

reitorado de Sérvulo Correia, concluímos que a conceção do Reitor em relação à 

disciplina escolar passa pela definição de um quadro axiológico que privilegia quatro 

princípios fundamentais: assiduidade, pontualidade, apresentação e postura, zelo no 

cumprimento das obrigações escolares e no respeito pelas regras da “casa”. Estes 

princípios ditam a ação do Reitor e definem em boa medida a base do seu quadro 

normativo. A sua ação é vista pelos ex-alunos como autoritária, austera e persistente, 

que permite manter uma “estabilidade” ao longo de todo o reitorado. Da sua atividade 

disciplinadora fica a memória dos - “atos proibidos” - que definem o que é “proibido” e 

o que é permitido. 

 É nesse espaço que se definem as regras da “casa”. Entre a “Ordem de Serviço 

97” e tantas outras ordens de serviço que determinam as normas a serem respeitadas, 

encontramos uma lógica controladora de todas as ações dos alunos, sejam realizadas no 

interior ou exterior do Liceu. É proibido permanecer frente ao Liceu, é proibido 

comprar coisas ao vendedor ambulante, é proibido correr, é proibido jogar à bola, é 

proibido brincar ao eixo ou com pedras, é proibido entrar no Liceu sem gravata, é 

proibido permanecer no jardim, é proibido trazer para o Liceu livros e revistas que não 

sejam de estudo, é proibido… Todos os procedimentos são definidos: a forma como se 

“apanha o autocarro”, como se entra e sai das salas de aula, como se circula nas 

galerias, o tipo de vestuário que deve ser usado, a postura a ter no exterior do Liceu. 

Este quadro normativo extremamente rigoroso busca alcançar uma “educação e 

disciplina perfeitas”, dita uma “ordem interior” que visa não somente a instrução mas, 

acima de tudo, a “educação”.  

 Na intervenção no Conselho Disciplinar e na atribuição dos castigos 

encontramos o reforço dos princípios definidos, onde o Conselho é o espaço 
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privilegiado para a análise do “ritmo” pedagógico e organizacional da “casa”. Entre as 

penas aplicadas constatamos que a grande maioria passa por admoestação, repreensão 

ou suspensão às atividades letivas não superiores a 4 dias. As penas mais graves são 

aplicadas, em situações de reincidência, ocorrências de “natureza sexual”, falta de 

respeito para com os professores, “marginalidade”, indisciplina permanente na sala de 

aula. Independentemente do aumento dos alunos na década de 60, constatamos que o 

Reitor consegue manter o mesmo rigor disciplinar, adotando uma estratégia que passa 

“por medidas prontas”, um agir rápido e imediato que impede o agravar e alastrar dos 

atos ilícitos. Esta atividade disciplinadora e de entrega total ao Liceu, que impõe a si 

mesmo [Reitor] uma grande disciplina, são marcas basilares do seu reitorado que 

definem o seu perfil como Reitor. É esse sentimento de entrega e gratidão que 

encontramos no seu último ato. 

 

«Tendo feito hoje o pedido de aposentação e dando assim por terminados 24 

anos de serviço prestado a este Liceu e mais de 40 à profissão que 

conscientemente escolhi e à qual dediquei o melhor da minha vida, não quero 

nem posso afastar-me sem agradecer, muito reconhecidamente, a todos os 

colegas a colaboração que me prestaram a bem do Liceu que servimos. E, se 

aqueles que continuam me permitem, quero ainda formular os melhores votos 

por que, apesar das muitas dificuldades que prevejo, possam manter o nível e o 

prestígio que, como escola, o Liceu de Camões tem mantido desde a sua 

fundação. A todos apresento os meus melhores cumprimentos e ofereço os meus 

limitadíssimos préstimos.» (ALC, Carta aberta, não datada, dirigida aos 

professores e empregados do Liceu de Camões). 
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Considerações Finais 

 

 Este trabalho partiu de duas questões fundamentais: «Qual é o perfil funcional 

do reitor Sérvulo Correia?» e «Como se carateriza a sua ação educativa?». Ao traçarmos 

o perfil funcional de Sérvulo Correia, analisámos o seu desempenho como reitor através 

de duas dimensões: “administrativa” e “profissional”. Na dimensão “administrativa”, 

encontramos uma preocupação com três aspetos fundamentais: estrutura física/espaço 

educativo; orçamento e gestão do corpo docente e pessoal menor. Na dimensão 

“profissional”, salientamos a sua preocupação com o aproveitamento e ação disciplinar. 

Nas relações que estabelece ao nível interno constatamos uma exigência no cuidado 

com o corpo docente, seja na seleção do mesmo ou no rigoroso cumprimento das suas 

obrigações, procurando salvaguardar a qualidade do ensino e da “imagem da casa”. Ao 

nível externo, realçamos as relações com a tutela, as famílias e a comunidade.  

 Nas dimensões “administrativa” e “profissional”, encontramos dois pilares 

fundamentais da ação educativa do Reitor, que se relacionam entre si. Ao nível 

“administrativo”, a valorização da qualidade do espaço escolar e do ambiente de 

aprendizagem; ao nível “profissional”, a disciplina como elemento fundamental para o 

sucesso do Liceu e da formação dos alunos. Se o primeiro traduz numa atividade 

continuada na renovação e manutenção do espaço escolar, de forma a criar as condições 

necessárias para a disciplina e sucesso do “ato educativo”, o segundo define a 

intervenção direta do Reitor a esse nível, no ditar da “ordem” da “casa” e na relação 

com os diversos atores. É nesta segunda dimensão que encontramos a sua ação como 

“professor, líder pedagógico e educativo”, que nos permite compreender o seu modo de 

agir, a sua visão de escola, a maneira como interpreta a sua “missão”, a forma como 

constrói o seu “projeto”.  

Sérvulo Correia concebe o Liceu como o espaço privilegiado do “ato educativo”, 

um espaço que não se limita a instruir, mas fundamentalmente a educar. E educar passa 

por formar o cidadão, imbuído de um conjunto de valores e princípios que o tornam 

consciente, responsável, cumpridor das suas obrigações, disciplinado no modo de ser. 

As regras que define, e que marcam o pulsar da vida do Liceu e das relações entre os 

seus atores, estabelecem uma “ordem” que não é só exterior, mas fundamentalmente 

interior. Essa “ordem interior” está patente no modo como define o perfil do aluno e do 
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professor, nas relações que estabelece com a comunidade e com as famílias. Trata-se de 

promover e proteger a “imagem” do Liceu, que se expressa no “rigor”, no prestígio, na 

seriedade e honestidade do trabalho realizado.  

No modo como concebe o perfil de aluno, encontramos uma visão axiológica 

construída com base em princípios cristãos, na tradição, na história, no sentido de 

pertença, no respeito pelas instituições. O espírito nacionalista é aqui valorizado, não 

tanto num propósito ideologizante, mas no enaltecimento do sentido de pertença, da 

dimensão socializadora e moralizadora. Na sua ação disciplinadora, encontramos esse 

propósito, seja nas regras que estabelece ou nas advertências que faz. O seu principal 

objetivo é que cada um saiba interiorizar o seu papel, sendo rigoroso na aprendizagem e 

na relação com os outros. É nesta lógica que ele dita o seu perfil de aluno, edificado em 

valores que considera fundamentais, onde o respeito pela autoridade, a 

responsabilidade, o empenho, a pontualidade, a assiduidade, a generosidade, a 

solidariedade e o rigor assumem um papel de destaque no modo de conceber o aluno 

ideal.  

No que respeita aos professores, Sérvulo Correia olha para a atividade docente 

como uma “missão” que traduz uma vocação, uma entrega total ao “ato educativo”, 

onde o professor desempenha um papel central enquanto modelo, exemplo a ser seguido 

pelos seus alunos. Cultiva a política da “imagem”, edificada na qualidade científica e 

pedagógica, no assegurar da disciplina liceal, no valorizar do rigor, no cumprimento das 

regras, da pontualidade, da assiduidade, da apresentação e relação entre pares. A sua 

relação com o corpo docente é definida por esses princípios, numa postura que oscila 

entre o autoritário e o paternalista, seja na imposição das regras ou na defesa dos seus 

interesses. Concebe o professor, não como um simples instrutor, mas, 

fundamentalmente, como um educador que, como um pai, deve amar os seus alunos, 

tanto no enaltecimento das suas virtudes como na firmeza disciplinadora, capaz de 

impor a “ordem” necessária para “moldar o caráter” e determinar o “sucesso escolar” 

dos seus alunos.       

No que respeita à sua ação como reitor, esta traduz uma dinâmica que oscila 

entre a figura autoritária e disciplinadora e a vertente paternalista, defensora dos 

interesses do Liceu, onde assume a responsabilidade última da “ação educativa” dos 

“seus rapazes”. Aqui encontramos um “papel” interventivo do Reitor que tudo 
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supervisiona, que se inteira de tudo o que se passa no espaço que tutela, que interfere 

diretamente, seja de forma normativa e disciplinadora, seja na influência pessoal junto 

dos professores, da tutela, das instituições e das famílias. Sérvulo Correia é “o coração” 

do Liceu que marca o ritmo, define prioridades, comanda o sentir e o pulsar da sua 

“casa”. Literalmente sua, pois a sua gestão traduz um apropriar-se da Escola como 

sendo sua, como se da sua própria casa se tratasse. É nesta relação de liderança e 

apropriação do espaço que vai definindo as suas prioridades, o “ato educativo perfeito” 

que se constrói através de uma “disciplina perfeita”. Na verdade, a sua meta é a 

perfeição, uma escola exemplar, onde os valores que considera fundamentais são 

interiorizados, num espaço que não é apenas de instrução mas, acima de tudo, de 

educação.  

Assim, a sua imagem como reitor é construída com base numa personalidade 

forte, determinada, autoritária, metódica, enraizada numa cultura nacionalista, que 

define o seu tempo, e em valores cristãos que estiveram na base da sua formação 

pessoal. A sua atitude moralizante traduz uma “disciplina interior” assente em 

princípios que justificam a sua ação e promovem o “rigor”, a honestidade, a qualidade 

do ensino, a “ordem” e a “disciplina”. A sua persistência na defesa destes princípios está 

bem patente nas atas dos vários conselhos, nas ordens de serviço, nos quadros 

normativos que produz e que expressam uma cruzada constante junto dos professores e 

alunos na interiorização dos mesmos. A exigência é igual junto de todos os atores 

educativos, onde procura julgar com honestidade os atos de cada um. Adverte e reforça 

o “espírito da casa” nas ordens de serviço quando se dirige aos alunos, nos conselhos 

quando reúne os professores. Esta postura é um traço fundamental do seu perfil como 

Reitor que se mantém inalterado ao longo de todo o reitorado. 

A sua “imagem de líder” passa por esta “missão educativa” e “ação 

disciplinadora”. Nesta sua ação disciplinadora encontramos um rigor e austeridade 

capazes de controlar as ações dos vários agentes educativos; um quadro normativo que 

define a postura nos pátios e nas imediações do Liceu, que determina o uso obrigatório 

do casaco e da gravata, que regula as entradas e as saídas, que define o que é proibido e 

permitido. Estas regras são repetidas de uma forma exaustiva nas ordens de serviço e 

nos vários conselhos. A sua ação persistente e continuada, sempre capaz de “tomar 

medidas prontas” no momento da ocorrência, evita o alastramento da indisciplina, 

garante a “ordem” e as condições para que possa haver “obra perfeita”. É esta imagem 
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de persistência, rigor, competência e austeridade que encontramos nas memórias dos ex-

alunos do Liceu e que traduz, em boa medida, a representação da “imagem de líder” de 

Joaquim Sérvulo Correia. 
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Anexo 1 

Órgãos/Unidades Orgânicas versus Competências 

Órgãos/Unidade 

Orgânica 

Competências 

Reitor 

 



  124 

 

 



  125 

 

 

Vice-Reitor 

 

Secretário 

 

Diretores de 

Ciclo 

(Funções não definidas na lei.) Compete organizar e coordenar 

todo o trabalho desenvolvido pelos professores em cada ciclo. 

Existem três diretores de ciclo: 1º (2 anos); 2º (3 anos); 3º (2 

anos).  

Professores 
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Tesoureiro 

 

Chefe da 

Secretaria 
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Chefe do Pessoal 

menor 

(Funções não definidas na lei). Organizar e coordenar todo o 

pessoal menor. 

Conselho 

Administrativo 
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Conselho 

Escolar 

 

Conselho 

Disciplinar 

 

Conselho dos 

Professores 

(Funções não definidas na lei). Analisa assuntos de natureza 

pedagógica, organizacional e disciplinar dos diferentes ciclos – 1º, 

2º e Complementar – e é composto pelo Reitor, Director de Ciclo e 

professores. 
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Anexo 2 – Acervo Geral Obtido no Arquivo do Liceu de Camões 

Tipo de Amplitude das Séries 

 

Género Ano 

Fontes 

50 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

Interna 

          Interno 

Ordens de Serviço 

Ofícios 

Editais 

Atas CE 

Atas CD 

Atas CP – 1º Ciclo 

Atas CP – 2º Ciclo 

Atas CP – 3º Ciclo 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

I 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

I 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

 

C 

 

C 

 

C 

C 

 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

 

C 

C 

C 

C 

Externa 

          Interno 

Cartas r/pelo 

Reitor 

  C                      

Internos 

          Externa 

C/ enviada pelo 

Reitor 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

Registo biográfico Registo 

Biográfico 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

 

Legenda 

C – Série Completa 

I – Série Incompleta 

 


